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Ook in Nederland zijn Engelse hymns 
bekend en geliefd. Sytze de Vries heeft 
ruim 120 hymns vertaald en bewerkt. 
De liederen zijn verschenen in Het 
liefste lied van overzee (deel 1 in 2012 
en deel 2 in 2015). 

Presentatie CD
Aansluitend aan de Choral Evensong, 
zo rond 18.00 uur, vindt de presentatie 
plaats van de CD ‘Het liefste lied 
van overzee deel 2’. Deze CD bevat 

vijftien favoriete hymns uit dit tweede 
deel en is opgenomen in de Grote 
Kerk van Vianen met het Vocaal 
Theologen Ensemble onder leiding van 
Hanna Rijken, begeleid door organist 
Christiaan de Vries. 
Tijdens de presentatie zingen alle 
aanwezigen vijf van deze hymns. Na 
afl oop is er, bij een glaasje, gelegenheid 
om de CD aan te schaffen voor de prijs 
van € 12,50. 
De CD bevat geen tekstboekje: 

daartoe dient de eenstemmige uitgave 
van het liedboek. Daarvan bedraagt de 
prijs € 17,95 maar, mocht dat nog niet 
in uw bezit zijn, voor € 22,50 kunt u 
boek + CD aanschaffen. 

Ik geef het eerste couplet weer van lied 
65 uit deel 2 van Het liefste lied van 
overzee: Zoek de stilte, vind de ruimte; 
vrij naar de hymn Come and fi nd the 
quiet centre van Shirley Erena Murray. 

Zoek de stilte, vind de ruimte
Zoek de stilte, vind de ruimte
in ons overvol bestaan,
waar de hoop een plaats kan vinden,
wij bevrijd naar binnen gaan:
wis de chaos en de wirwar,
wis de ogen om te zien
wat van waarde is en kostbaar,
wat tot onze vrede dient. 

In de serie Muzikale Vespers in de Kruiskerk is er op zondag 11 juni 

(zondag Trinitatis, van de Drie-eenheid) om 17.00 uur een vespers 

met anthems, hymns en chants uit de anglicaanse traditie, een 

zogenaamde Choral Evensong. Het koor dat medewerking verleent, 

is het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken. 

Voorganger is ds. Sytze de Vries. 

Het liefste lied 
van overzee
Sieb Lanser
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Inhoud
Ziet u ze vliegen? De duiven van de inspiratie. De 
duivel schijt op de grote hoop, maar de duif van 
Gods Geest vliegt u aan. Dan bent u een bevlogen 
mens. Daarover gaat het in dit Pinksternummer: 
bevlogen. Ria Keijzer gaat in haar hoofdartikel in op 
betekenissen van het woord bevlogen en koppelt 
het aan inspiratie in de Bijbelse context. Ooit een 
bevlogen mens ontmoet? En, beviel het? Hopelijk 
ontmoeten we dagelijks bevlogen mensen – en 
binnen de kerk zou dat toch zeker moeten lukken, 
of… -, maar bevlogenheid kan ook ontaarden in 
drammerigheid. Anita Winter pleit in haar column 
voor ongedwongen bevlogenheid. Op de dag 
van het Pinksterfeest hoeven Jezus’ leerlingen 
anderen niet emotioneel te dwingen. De Geest 
krijgt de gelegenheid te waaien waarheen zij wil. 
Wie door haar aangeraakt wordt, vraagt zelf wel: 
‘Wat moet ik doen?’ Waarheen waait de Geest in 
Amstelveen? Bevlogen verkent Werner Pieterse 
de mogelijkheden in contacten met scholen en 
de stad. Oude bronnen kunnen inspireren. We 
lijken de eerste contouren van een stadsdominee 
te kunnen ontwaren. Andere steden zijn daar al 
verder mee, zoals Melis Melissen ontdekte op 
een bijeenkomst van het Grote Steden Beraad; 
hij schrijft er over in zijn bericht uit de AK. Wie 
ze wel echt zag vliegen, is ‘vliegende Hollander’ 
Peter Haalebos; lees het interview met hem. Twee 
gemeenteleden hebben een lintje gekregen voor 
hun bevlogen inzet op allerlei terreinen. Maar on-
vermeld blijven de tallozen die in onze gemeente 
actief zijn, bevlogen als ze zijn, geraakt door het 
verhaal van God en de mensen, door de persoon 
van Jezus. Als redactie werken we met bevlogen-
heid aan dit gemeentemagazine en we wensen u 
en jou een bevlogen Pinksterfeest toe, met veel 
ongedwongen bevlogenheid daarna. 
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Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Vreugdehof 
De Klencke 111

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters

Dagcentrum Westwijk
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen

Zo/ 04-06 
Pinksteren
1e collecte: Diaconie, Het Wereldhuis
2e collecte: Kerk, Zending

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen, met de cantorij  
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, muzikale 
dienst; afsluiting Bach-project  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. C.H. Hogendoorn, 
Katwijk
(ma 05.06) 09.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries, 
cantatedienst  

De Buitenhof
(za 03.06) 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke 

Zo/ 11-06 

1e collecte: Diaconie, werelddiaconaat
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen 
17.00 uur: muzikale vesperviering, 
liturg: ds. Sytze L.S. de Vries  
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Beens, Barneveld
18.30 uur: ds. B.J. van der Graaf, 
Amsterdam
Pelgrimskerk
10.00 uur: dhr. Chr. Koldewijn, 
Badhoevedorp

De Buitenhof
(za 10.06) 10.30 uur: ds. S. van der 
Hoek
Vreugdehof
14.00 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 18-06 

1e collecte: Diaconie, binnenlands 
diaconaat
2e collecte: Kerk, eredienst & 
pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
15.30 uur: ds. M. Visser, Heemskerk, 
dienst van Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A.D. Gooijert, Nijkerk
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
(za 17.06) 10.30 uur: RK-viering 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. L. de Jong
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert
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Zo/ 25-06 

1e collecte: Diaconie, zorg- en hulpver-
lening in Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte: Kerk, vormings- en toerus-
tingswerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas 
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, Zegveld 

De Buitenhof
(za 24.06) 10.30 uur: ds. S. van der 
Hoek 
Vreugdehof
14.00 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 02-07 

1e collecte: Diaconie, stoelenproject
2e collecte: Kerk, landelijk jeugd- en 
jongerenwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.W. van der Plas, 
Waddinxveen
 18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
(za 01.07) 10.30 uur: RK-viering 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. R.J. Prent
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

Data inleveren en 
verschijnen Present
Juli – Rust
inleveren kopij: 12 juni
op de mat: 4 juli

Augustus/September – Scheppen
inleveren kopij: 17 juli
op de mat: 8 augustus

Vespervieringen 
op weg naar Pinksteren
In de week voor Pinksteren organiseert de Raad 
van Kerken een vijftal vespers, een afgeleide van 
de vroegere Pinksternoveen, vieringen op de negen 
dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. 
Het boekje Ruth staat dit jaar centraal. In de 
synagoge wordt jaarlijks op het Wekenfeest – zeven 
weken na Pesach –, het joodse Pinksterfeest, 
deze feestrol gelezen. Oorspronkelijk was dat een 
oogstfeest, later werd het de gedenkdag waarop men 
de verbondssluiting op de Sinaï en de gave van de 
Tien Woorden vierde. De thema’s oogst en verbond 
zijn in het boekje Ruth terug te vinden. Het is een 
prachtig actueel verhaal over honger, verlies, de plaats 
van de vreemdeling en het recht van de arme. 

U kunt nog vier vespervieringen bijwonen, twee in 
Amstelveen en twee in Buitenveldert. De vespers 
beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur.

di 30 mei  Augustinuskerk, Amstelveenseweg 965
wo 31 mei  Gebouw Apostolisch Genootschap, 
  Graaf Aelbrechtlaan 140
do 1 juni  Paaskerk, Augustinuspark 1
vr 2 juni  Goede Herder, Van Boshuizenstraat 422
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‘Bevlogen’ wordt in het woordenboek 
vertaald met ‘enthousiast, gedreven, 
geestdriftig, uitbundig, vurig‘. Het zijn 
kwaliteiten die hoge ogen gooien, ook 
in personeelsbeleid. Uit een onderzoek 
blijkt dat bevlogen personeel van 
een organisatie zorgt voor 27% 
minder verzuim, 62% minder 
veiligheidsincidenten, 18% meer 
productiviteit, 12% meer klantgroei en 
12% extra rendement. Et voilà. Wie 
zou niet de voorkeur geven aan een 
bevlogen werknemer?
Bevlogen mensen scoren volgens 
dit onderzoek vanwege hun energie 

en veerkracht, 
betrokkenheid 
en voldoening bij 
het werk, focus 
en gedrevenheid 
waarmee ze in 
hun werk opgaan. 
Bevlogenheid is 
dus een krachten-
combinatie van 
toewijding en 
energie. De 
ideale combinatie 
voor een 

gevierde carrière en, wie weet, voor 
een gelukkig leven.

Inspiratie
Natuurlijk zijn bedrijfskundige inzichten 
bruikbaar, maar in de kerk associëren 
we bevlogenheid toch vooral met 
inspiratie. Met de vertaling (inblazing, 
bezieling) is gezegd dat bevlogenheid 
van buiten komt en niet uit onszelf. We 
zijn in onze ziel te raken van buitenaf. 

Dat is iets anders dan ‘haal het beste 
uit jezelf’. Wie dat doet is prima bezig 
natuurlijk, want het is belangrijk jezelf 
te kennen en te ontdekken waar 
je kracht en je talent zitten. Maar 
inspiratie is een geschenk, dat tot je 
komt en is verbonden aan iets dat 
groter is dan onszelf. Nee, geen mens 
kan zichzelf inspireren. 

Bijbel
In Bijbelse context wordt aan 
inspiratie of bevlogenheid een groot 
gewicht gehangen. 
In Genesis waait (zweeft) de Geest 
van God over de wateren. Het is 
de Ruach, die onderscheid brengt 
tussen land en zee, tussen goed en 
kwaad, tussen licht en donker. Een 
scheppende kracht, onmeetbaar en 
ondoordringbaar, die de mens tot 
leven wekt en tot keuzemogelijkheden 
brengt. 
In het Nieuwe Testament komen we 
het Griekse woord Pneuma tegen. 
Wie een pneumatische aandoening 
heeft weet hoe afschuwelijk 
ademnood is. Zonder adem is er geen 
leven. 
Spiritus (Latijn) geeft als innerlijke 
kracht glans, kleur en vitaliteit aan 
schijnbaar gewone alledaagse dingen, 
aan gebeurtenissen en aan mensen. 
Spirit (adem, maar ook kracht tot 
keuzes) is een motor, die beweging 
brengt. Het Pinksterverhaal laat 
het zien: de discipelen zitten in de 
bovenzaal (bij de pakken neer), nadat 
Jezus hen heeft verlaten. De Geest 
komt over hen. Er is vuur, ze staan 
op, ze komen tot leven, ze trekken 
de wereld in. Bevlogenheid is in dit 
verhaal niet een kwaliteit waarmee 
je zelf hoge ogen gooit, maar een 
teken van vernieuwing die de wereld 

Een gemeente zoekt een bevlogen pastor. De vrouw die een lintje krijgt 

wordt geroemd om haar aanstekelijke bevlogenheid. In de voorspelbaarheid, 

de meeloperij of de leegte is iemand nodig die de zaak bevlogen aanpakt... 

Wat zegt het? 

In één adem
Ria Keijzer-Meeuwse

Bevlogen mensen hebben iets 
ontvangen, stijgen daarmee 

soms boven zichzelf uit.
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dient. Bevlogen mensen hebben 
iets ontvangen, stijgen daarmee 
soms boven zichzelf uit en zijn van 
voorbeeldige waarde voor anderen. 
Het gebeurt ‘in één adem’: opstaan, 
op weg gaan, de wereld tot zegen 
zijn.

Jihad van liefde
Het is misschien een grote sprong, 
maar mis hem niet. Bij een talkshow 
was de Belgische journalist David 
van Reybrouck te gast. Hij schreef 
het boekje ‘Een jihad van liefde’. Het 
bevat dagboeknotities van Mohamed 

El Bachiri, 36 jaar oud, vader van drie 
kleine kinderen en gelukkig getrouwd 
met Loubna. Tot de dag waarop zij 
omkwam bij de terroristische aanslag 
in Brussel. In het boekje spreekt 
Mohamed zich in alle kwetsbaarheid 
uit over zijn diep doorleefd verdriet. 
Hij weigert echter te haten. Voor zijn 
kinderen hoopt hij dat ze liefde leren, 
door die te ontvangen en te geven. 
Hij wil hen in vertrouwen opvoeden, 
ondanks wat hen is aangedaan. (De 
titel brengt je even in de war: jihad? In 
oorsprong betekent het ’inspanning’.)
De moraal die in het boekje 

overheerst is: ‘Span je in om lief te 
hebben. Laat boosheid en wraak niet 
je drijfveer zijn’. En Paulus zou het 
zeker onderschrijven: ‘Overwin het 
kwade door het goede’.

Bevlogenheid... Het is niet slechts 
een kwaliteit die goed scoort. Het 
is de motor voor humaniteit, vanuit 
inspiratie in beweging gezet. En elk 
ideaal vraagt inspanning. Zo ook Gods 
nieuwe wereld. Inspiratie is ‘slechts’ 
de inblazing, voor wat zij teweeg kan 
brengen moeten we toch echt zelf de 
mouwen opstropen. 
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Bevlogen stadsdominee
Melis Melissen

Ik wil daarom niet te veel zeggen over 
de AK-vergadering, maar u meenemen 
naar een andere bijeenkomst, de 
voorjaars-bijeenkomst van het Beraad 
Grote Steden. Dit is een vereniging 
van ongeveer 25 grotere gemeenten, 
waarvan Amstelveen-Buitenveldert al 
een jaar of tien lid is.

Voorjaarsbijeenkomst Beraad 
Grote Steden
Het BGS organiseert ieder voorjaar 

en najaar een 
conferentie over 
een inhoudelijk 
thema. De 
voorjaars-
conferentie 
van 2017 ging 
over: ‘De 
Stadsdominee, 
reddende engel 
of loslopende 
hond’. 
We kregen vier 
presentaties 

uit Groningen, Assen, Zwolle en 
Utrecht over wat een stadsdominee 
doet. Bij de aanwezigen waren ook 
stadsdominees uit nog weer andere 
plaatsen. 

Wat zo iemand exact doet verschilt 
nogal van geval tot geval, maar in alle 
gevallen is er een sterke gerichtheid 
naar buiten. De kerk is zich sterk 
bewust van de omgeving waarin 
zij verkeert, en zij vraagt zich niet 
alleen af wat zij voor de omgeving 
kan betekenen, maar ook wat de 
omgeving voor haar betekent. Een 
van de Groningers vergeleek de stad 
en de kerk met een kathedraal en 
een kapelletje, en zo zei hij: als ik 
de kathedraal niet snap dan weet ik 
het ook niet meer in mijn kapelletje. 
In dit geval was de stadsdominee 
tevens nog wijkpredikant. Het komt 
ook voor dat zo iemand in de stad zelf 
geen eigen wijk heeft zoals Assen en 
Zwolle, maar nog wel elders part time 
wijkpredikant is, of dat iemand alleen 
stadsdominee is, zoals in Arnhem.
De stadsdominee probeert dus de 
kerk bewust te maken van de stad 
en de stad van de kerk. Daartoe 
legt hij verbindingen tussen kerk en 
stad. Soms worden daar speciale 
activiteiten voor georganiseerd. Maar 
soms ook veel basaler. In Groningen 
staat de Nieuwe Kerk in een park. De 

wijkpredikant van deze kerk is tevens 
stadsdominee en is begonnen met 
aan te bellen bij alle omwonenden om 
met hen in gesprek te gaan over hoe 
het is te wonen aan een park met een 
kerk er in.

Een van de vragen van de voorzitter 
ter inleiding van de discussie was: 
in hoeverre zijn deze activiteiten in 
de gemeente ingebed? En, denk je 
dan, hoe is dat in onze gemeente. 
Zeker, er gebeurt een heleboel, in 
alle wijken. Maar in hoeverre is dat al 
iets van de gemeente of nog slechts 
iets van degenen die het doen? We 
hebben gezien dat het (te) Gekke Kerk 
Festival, waarvan ik indertijd hoopte 
dat het tot iets moois zou uitgroeien, 
ondanks de enorme inzet van een 
paar mensen wegvalt, als die mensen 
er mee ophouden. Kunnen we het 
beter doen met de initiatieven die er 
nu zijn?

Op 24 juni spreken we als 
gemeente naar aanleiding van 
een evaluatie van Investeren in 
visie over hoe we verder gaan. 
Van 10.00 tot 16.00 uur in de 
Paaskerk. Ik hoop velen van u 
daar te begroeten. 

Op zijn vergadering van 25 april 

besprak de AK de jaarstukken 

zoals voorgelegd door diaconie en 

kerkrentmeesters. Het zag er allemaal 

goed uit, zoals u zelf inmiddels op 22 

mei hebt kunnen zien.

uit de algemene kerkenraad
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Hoe de 
Paaskerk pinkstert
Koos Hagen

Op zondag 4 juni om 10.00 uur klinkt de Pinkstercantate 
Breng mij dichterbij, de vierde cantate van het project Bach 
inside. Onder leiding van componist Nico Hovius zullen 
drie koren – Anthem, Alegría en de cantorij – deze nieuwe 
cantate zingen. Tekstschrijvers uit de gemeente lieten zich 
inspireren door Handelingen 1 en 2:

Vertel me nog eens van die ene keer
precies wat hij toen zei
gebruik dezelfde woorden
en breng hem weer dichtbij

Jezus’ volgelingen zitten dan nog in angstige afwachting bij 
elkaar in dat bovenzaaltje, ze durven zich nog niet te laten 
zien. Ook de Emmaüsgangers komen langs:

Bedroefd keerden wij huiswaarts zij aan zij
totdat een vreemde zomaar naast ons liep
naar binnen ging en aanlag, waarop hij
het brood brak, met ons sprak, en ons verliet

Stemmen van De achtergeblevenen, zoals deel 1 heet. 
In deel 2 barst het geweld los met vurige tongen en 
wonderlijke woorden in vreemde talen. De verslagenheid is 
compleet veranderd in uitbundigheid en Petrus durft ineens 
weer haantje de voorste te zijn. Er ontstaat ter plekke 
een nieuwe gemeenschap waarin benauwde mensen 
veranderen in gulle getuigen die bereid zijn niet alleen het 

dagelijks brood maar zelfs hun 
bezit te delen. Wat een rijkdom 
ineens:

Omwarm, oud verhaal, mij met spirit en moed
als hier en nu maakt koud en bang
wek in mij toch hartstocht, een vurige vlam
van inzicht hoe hoopvol te leven
dan pinkstert het voort in mijn doen en mijn laten

Het is voor ons als tekstschrijvers iedere keer weer mooi 
om te horen dat componist Nico Hovius met onze woorden 
aan het werk is gegaan: hij ziet er dus wat in, de vonk 
is overgeslagen. En als de muziek op papier staat zal hij 
straks als dirigent het vuurtje verder aanwakkeren om 
de verschillende stemmen bezield te laten klinken. Met 
Pinksteren moet het gebeuren.

Wat ik wel eens jammer vind is dat we als kerken van 
Amstelveen met onze muzikale projecten zo los van elkaar 
werken. Waarom wordt er niet een van die vier cantates 
van de Paaskerk in bijvoorbeeld de Kruiskerk uitgevoerd of 
wordt een Kruiskerkproductie geprolongeerd in een van 
de andere kerken? Wat mij betreft missen we kansen in 
dit opzicht. Nog één voorbeeld: onze Koffi ecantate – na de 
dienst, dat dan weer wel – werd zeer enthousiast onthaald 
door een groot publiek. Waarom geen reprise? Het is nog 
gratis ook!

ZONDAG 4 JUNI10 UURPAASKERK
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Drie vormen van relaties 
Pieter Licht

Zo’n geloofsgemeenschap is gericht 
op de versterking van alle drie 
vormen van relaties. Het is dan ook 
de roeping van de gemeente van 
Jezus Christus om in de wereld 
gehoord en gezien te worden, om 
haar (tegen)stem te laten horen. 
Het evangelie vraagt ons om te 
spreken over hoe de oude bronnen 
mensen telkens opnieuw kunnen 
inspireren. Door naar buiten te treden 
leren we welke vragen er leven in 

onze omgeving en hoe we daarmee 
kunnen omgaan. Dat kan echter 
alleen als je met mensen in onze 
omgeving in dialoog gaat. 

Feitelijk is elke predikant in onze 
gemeente gericht op de versterking 
van alle drie vormen van relaties. 
Onze predikanten hebben 
gelukkig uiteenlopende talenten 
en vermogens om te werken aan 
deze relaties. In het werkpakket 

van ds. Werner Pieterse neemt 
het werken aan de relatie tot onze 
omgeving meer tijd in beslag dan 
bij de andere twee predikanten. Hij 
doet dat op verschillende manieren. 
De kerkenraad van de Paaskerk 
vindt het belangrijk dat we hier als 
gemeente energie en tijd aan (blijven) 
besteden. Daarom houdt ds. Pieterse 
ons via Present op de hoogte van 
zijn activiteiten, te starten met zijn 
contacten met scholen in de buurt. 

In een christelijke geloofsgemeenschap kennen we drie vormen van relaties: de relatie 

tot God, de onderlinge relaties binnen de gemeenschap en de relatie tot onze omgeving. 

Oude bronnen 
die inspireren
Ds. Werner Pieterse

Jethro, de priester van Midjan is een 
opvallend figuur in het uittochtverhaal. 
Hij is weliswaar de schoonvader 
van Mozes, maar als priester van 
Midjan hoort hij duidelijk niet bij de 

woestijngemeente. Toch is uitgerekend 
hij het die het volk voorgaat in gebed 
en zegent. Aaron niet. De eigen 
priester zal voorgaan in de aanbidding 
van het kalf. Na de aanbidding geeft 

Jethro advies. Met zijn woorden 
redt de Midjaniet de gemeente in de 
woestijn. Bekeerd wordt hij niet – hij 
keert terug naar zijn eigen land en het 
volk trekt verder. (Exodus 18)
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Afgelopen december vierde ik 
voor het derde jaar Kerst in de 
Paaskerkgemeente. In april was ik 
twintig jaar predikant. Als ik terugkijk 
en de aantallen zie, is het niet moeilijk 
somber te worden. De vergrijzing 
van de gemeente – niet alleen in 
Amstelveen – baart velen zorgen. 
Wie goed kijkt ziet ook iets anders. 
Overal neemt de vraag naar 
betekenis, verstilling en inspiratie 
toe. Ook naar kerk en geloof groeit 
de nieuwsgierigheid. Wat is dat voor 
verhaal, wat is dat voor geloof, wie zijn 
jullie, wat doen jullie? 
In de tijd die mij is gegeven om te 
werken aan vernieuwing sluit ik aan 
bij die nieuwsgierigheid. Niet omdat 
geloof weer 'hip' is, maar omdat ik 
ervan overtuigd ben dat onze prachtige 
bronnen ook voor komende generaties 
van onschatbare waarde zijn. Het 
geloof en de Bijbel zijn niet van de 
kerk. Een ander geluid van buiten kan, 
net als bij de priester van Midjan, het 
volk in de woestijn gaande houden en 
omgekeerd: het verhaal van Mozes zet 
hem aan tot een lofzang.
In het werk springen twee 
aandachtsgebieden eruit: scholen en 
jeugd en de stad. Over scholen en 
jeugd vertel ik u graag deze keer, over 
de stad later meer.

Over scholen en jeugd
Afgelopen maanden heb ik gewerkt 
aan het hernieuwd contact met twee 
protestantse scholen in Zuid: De Willem 
Alexanderschool en het Palet-zuid. Er 
lagen al contacten, maar het was al 
een tijdje stil. Beide scholen bleken 
enthousiast. Met het Palet bedachten 

we de verhalenmiddag. Twee groepen 
komen voor ongeveer anderhalf uur 
naar de kerk. In het uitgebreide welkom 
is er veel ruimte voor vragen. Grote en 
kleine; wat is dat voor raam? Geloof 
je echt in God? Hoe dan? In welke 
God - Allah, Jezus of...? We steken 
de paaskaars aan, openen steevast 
de Reuzenbijbel (wel driehonderd jaar 
oud!) en we luisteren naar muziek 
van Leo Kramer. Daarna vertel ik een 
Bijbelverhaal. Bij het verhaal speelt Leo 
op het orgel of de vleugel; vaak zijn er 
beelden en soms kunnen de kinderen 
meedoen. Na het verhaal kan er van 
alles: praten over het verhaal; een lied 
zingen, misschien hebben de kinderen 
iets geknutseld dat ze willen laten zien 
of we steken kaarsen aan. Dat laatste 
is indrukwekkend. 

Iedereen weet wel iemand te 
noemen om een kaars voor te 
branden. Alle kinderen van groep 7 
en 8 kwamen naar voren. Er daalde 
iets van concentratie en stilte neer. 
Daarna is er koek en zopie in het 
benedenhuis. Zo komen alle groepen 
van het Palet een keer per jaar 
voor een dergelijke middag. Met 
Advent was er voor de groepen 7 
en 8 van de Willem Alexanderschool 
ook een verhalenochtend. Voor het 
eerst sinds jaren vierde het Palet 
Kerst in de Paaskerk. Samen met 

de kerstcommissie en de kinderen 
hebben we het verhaal bedacht en 
voorbereid. De laatste schooldag van 
2016 vulde de kerk zich met kinderen. 
Luidkeeld zongen alle groepen: 
'Christus is geboren' Het was een 
prachtige avond.

En verder...
Komend jaar investeer ik graag 
meer in deze contacten om deze 
te verdiepen en te verbreden. 
Kerkelijkheid stimuleren of geloof 
overdragen is niet het eerste doel. Het 
gaat erom de kinderen deze verhalen 
te laten kennen en door ruimte te 
maken voor hun eigen verhalen, deze 
met het Bijbelverhaal te verbinden. 
Ook speelt sfeer een grote rol. Het 
mag best iets van een viering worden. 
Er zijn ook contacten met het 
Hermann Wesselink College. Laatste 
in nauwe samenwerking met Nienke 
van der Heiden, samen met haar werk 
ik ook aan het verder bestendigen van 
Kliederkerk.

Iedereen weet wel 
iemand om een kaars 

voor te branden
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Een vliegende Hollander 
Janet Parlevliet

Hoe ben je opgegroeid?
Lachend: ‘Niet zoals de doorsnee 
Nederlander, want ik ben in Australië 
geboren en pas op mijn 13de in 
Nederland gekomen. Mijn ouders zaten 
op Java toen de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak. Mijn vader werkte namelijk 

voor de Koninklijke 
Pakketvaart 
Maatschappij 
(KPM). Ze zijn toen 
door de Japanners 
geïnterneerd, 
elk in een ander 
kamp. Mijn 
moeder vertelde 
me later, dat ik 
echt uit liefde 
was geboren. Ik 
ben in december 
1945 verwekt 

en in Sydney geboren. Aangezien mijn 
vader één van de weinige overlevende 
mannen van de KPM was, werd hij 
in de eerste jaren na de oorlog in het 
Verre Oosten dikwijls overgeplaatst. 
Zodoende heb ik in de eerste jaren van 
mijn leventje in vele plaatsen gewoond. 
Het geloof was een belangrijk gegeven 
in het leven van mijn ouders en telkens 
zochten zij een passende kerk in elke 
nieuwe woonplaats. Zo gingen we in 
Hong Kong naar de Anglicaanse kerk.’ 

Hoe was de overgang van het 
leven in het Verre Oosten naar 
Nederland?
‘Raar, want als je in het buitenland 
woont, verkeer je in een kleine kring 
van Nederlanders van je eigen niveau 
die keurig ABN spreekt. Als je voor 
het eerst bewust in Nederland komt, 
valt het op dat zo'n driekwart van de 
bevolking niet echt ABN spreekt, want 
in Amsterdam spreken ze anders dan 
in Groningen of Maastricht. Wat me 
het meeste opviel, was het vloeken 
en de schuttingwoorden. Dat soort 
woorden kende ik helemaal niet. Bij 
ons thuis ging het niet verder dan 
potverdriedubbeltjes. Voor mij was het 
een heel rare overgang. Zo verbaasde 
ik me erover dat Nederlanders zelf hun 
stoepje veegden en hun huishouden 
deden. In het Verre Oosten ging dat er 
anders aan toe.‘

En ben je die cultuurschok te 
boven gekomen?
‘Ik hoop van wel ja! Met de humor had 
ik ontzettend veel moeite, die snapte ik 
niet. De Nederlandse humor is ietwat 
besmuikt, dus ik begreep die gekke 
grapjes helemaal niet. Zelfs tot na 
mijn diensttijd snapte ik ze niet. Het 
duurde heel lang voordat ik zelf op die 
manier grapjes kon maken. De meeste 
kinderen uit Singapore, de laatste 
standplaats van mijn vader, bleken 
dezelfde ervaringen te hebben gehad.’ 

Wat betekent voor jou lid zijn van 
een kerkelijke gemeenschap? 
‘Kerk is voor mij een plek waar ik 
tot bezinning kom, het geeft mij een 
gevoel van verbondenheid. Daar ervaar 
ik dat geloven belangrijk is voor en in 
mijn leven. God zie ik als een grote, 
bovenaardse kracht die mij stuurt, 
geleidt en aanraakt. Ik probeer zo veel 
mogelijk het goede te doen en een 
zegen voor anderen te zijn.’

Wat is voor jou een belangrijke 
periode in je leven geweest?
‘Poeh ... natuurlijk mijn jeugd in het 
Verre Oosten, die idealiseer ik nu 
uiteraard. Daar kijk ik graag op terug. 
Als puber voelde ik me in Nederland 
niet helemaal thuis. Thuis in Den Haag 
was ik het braafste kind. Voor mijn 
ouders heb ik heel lang verdrongen, 

Met recht is Peter Haalebos (1946) een 

vliegende Hollander. Niet alleen was hij 

station manager voor Malaysia Airlines, 

maar ook als kind woonde hij op tal 

van plekken zoals Sydney, Batavia, 

Durban, Hong Kong en Singapore. Pas 

na zijn pensionering kreeg hij meer tijd 

voor de Pelgrimskerk, waar hij dit jaar 

diaken werd. Ook realiseerde hij zijn 

droom om les te geven. 

interview
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dat ik ‘anders’ ben. Zij beschouwden 
Amsterdam als het Sodom en 
Gomorra en dus een slechte plaats om 
te wonen, maar ik bloeide er helemaal 
op, toen ik er op mijn 24ste kwam. 
Uiteindelijk beseften mijn ouders dat 
het geluk van hun kind voorging en zij 
accepteerden de situatie. Inmiddels 
ben ik al 31 jaar samen met Laurens 
die in de binnenstad woont. Daar 
wordt hij waarschijnlijk binnenkort 
ouderling. Ik diaken en hij ouderling ... 
ik vind ons een bijzonder paar.’ 

Ben jij meer iemand van ‘bevlie-
ging’ of van ‘bevlogen’? 
‘Ik ben meer bevlogen, denk ik, want 
ik ben een rustig type. Bij ‘bevliegen’ 
denk ik aan een energiek iemand 
die constant zelf initiatieven neemt 
en heel veel dingen onderneemt. 
Natuurlijk ben ik zeer zeker een 
doener, dat moest ook in mijn baan. 
Maar ik ben geen echte leider, ik krijg 
graag een opdracht en die voer ik 

dan ‘bevlogen’ uit,’ merkt hij fi jntjes 
op. ‘Ik zit nu in de groeifase van het 
diakenschap en zie uit naar de nieuwe 
mogelijkheden. Wel heb ik initiatieven 
genomen om bezoekjes bij bekende 
gemeenteleden af te leggen. De 
diakenen zijn het licht van de wereld, 
zei ds. Harmen de Vries tijdens mijn 
bevestiging en ik hoop dat ik licht mag 
brengen met mijn bezoekjes.’

Hoe was de overgang van een 
heel druk leven naar het leven 
dat je nu leidt?
‘Het eerste jaar na mijn pensionering 
was ik op zoek! Maar toen ik 
rondliep in Cambodja in 2012 en 
op een bord de tekst las ‘teachers 
wanted’ wist ik wat ik echt wilde 
doen. Eerst stootte ik mijn hoofd, 
omdat ik te oud werd bevonden door 
verschillende vrijwilligersorganisaties. 
Maar uiteindelijk heb ik twee keer 
een aantal maanden in Cambodja 
Engelse en Franse les mogen geven 

aan enthousiaste en bevlogen jonge 
mensen op een school van een 
boeddhistische monnik.’ 

Hoe vond je dat om daar les te 
geven? 
‘Enig! Het was een mengeling van 
het leven zoals ik dat kende uit mijn 
jeugd, met de warmte en de mensen 
om me heen. Ik mocht mensen op 
mijn manier verder helpen in het 
leven, dat was een totaal nieuwe 
verantwoordelijkheid. Daar kwam een 
abrupt einde aan toen Laurens een 
tia kreeg in 2014 en vrienden me later 
vertelden dat hij zo verpieterde als 
ik in Cambodja zat. Dus heb ik mijn 
werkzaamheden verschoven en nu 
geef ik les aan Spaanstaligen in de 
Van Ostadestraat en verder maak ik 
me dienstbaar door boodschappen te 
doen voor dames namens de Algehele 
Hulpdienst Buitenveldert. Ik ben blij en 
dankbaar dat ik op deze manier voor 
mijn medemens iets kan betekenen.’



14

college van diakenen

Jeugddiaconaat
Nienke van der Heiden

Veel jongeren hebben echter geen 
idee wat diaconaat precies is en al 
helemaal niet welke bijdrage zij zelf 
kunnen leveren. Daarom is het zo 
belangrijk om met hen te delen wat 
de diaconie en haar diakenen doen. 
Het stokje doorgeven aan een nieuwe 
generatie kan alleen als we de tijd 
nemen om uit te leggen waar we mee 
bezig zijn, wat de betekenis daarvan 
is en vanuit welke visie we dat doen. 

Want als we 
jongeren in staat 
stellen mee te 
kijken en daarvan 
te leren, dan zullen 
ze uiteindelijk ook 
in staat zijn om 
hun eigen talenten 
te ontdekken en 
te laten zien.

Investeren in 
bewustwording 
en diaconale 

vorming als onderdeel van 
geloofsopvoeding en dit verankeren 
in de hoofden van kinderen, jongeren 
en hun ouders vraagt om geduld, 
bevlogenheid en spreken over de 
innerlijke motivatie die we hebben 
als het gaat om diaconaat. Het doel? 
Oprechte motivatie en participatie, 
doordat hun diaconale hart open is 
gegaan. Jeugddiaconaat dóór jongeren 
in plaats van vóór jongeren. 

Daar ligt een mooie kans, waarvan ik 
hoop dat die benut kan worden. Dat 
jongeren van tegenwoordig alleen 
maar met zichzelf bezig zijn en geen 
behoefte hebben aan diepgang, is 
absoluut een misvatting. Jongeren 
van nu geven hun zoektocht naar 
verbinding en inhoud misschien anders 
vorm dan eerdere generaties, maar 
dat betekent niet dat zij niet bezig zijn 
met de wereld om hen heen. Daar 
moeten we soms aan wennen, maar 
het is belangrijk om hun denkwijze 

en aanpak te accepteren en hier 
rekening mee te houden. Jongeren 
zelf diaconaal bewust maken en hen 
het eigenaarschap laten voeren over 
de activiteiten die georganiseerd 
worden en de mensen/doelen die 
gediend worden, is één van de 
belangrijkste stappen die we binnen 
het jeugddiaconaat kunnen zetten. 
Daar zal de komende periode dan ook 
vanuit het jeugdwerk in samenwerking 
met de diaconie de focus op liggen en 
extra aandacht aan besteed worden. 

Diaconaat is niet alleen praktische hulp 
bieden aan en het organiseren van 
activiteiten voor mensen die dat nodig 
hebben: het is een levenshouding en 
ik hoop dat wij in staat zijn om dit met 
elkaar aan de volgende generatie mee 
te geven. 

College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Handweg 119, Postbus2011,
1180 EA Amstelveen. 
e-mail: diaconie@pga-b.nl, 
tel. 06 1955 7990, 
IBAN: NL88 FVLB 0699 743 532 
of NL32 INGB 0000 526 833 
t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert

‘Helpen waar geen helper is.’ In één zin de kern van diaconaat. Een duidelijk, 

krachtig en mooi streven dat veel bevlogen diakenen onderschrijven door 

juist daar te helpen, waar niemand anders dat kan. De diaconie kan direct of 

indirect op allerlei manieren aanwezig zijn in de maatschappij. Als schakel 

tussen kerk en samenleving, tussen arm en rijk, tussen mensen die zichzelf 

kunnen redden en mensen die daar moeite mee hebben. 
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Jaarrekening 2016 Andries Smeding

De jaarrekening over 2016 is op-
gesteld en door het College van 
Kerkrentmeesters besproken met de 
Algemene Kerkenraad. De accoun-
tant heeft zijn beoordelingsverklaring 
afgegeven. Tijd om u op hoofdlijnen te 
informeren over de fi nanciële positie 
van onze kerkgemeenschap. 

Voor de geïnteresseerden is de gehele 
jaarrekening terug te vinden op de web-
site. Tijdens de gemeentevergadering 
op 22 mei heb ik deze nader toegelicht. 

Zoals uit onderstaande tabel blijkt, is 
het tekort uit kerkelijke activiteiten in 
2016 uitgekomen op € 511.000. Dit is 
een verslechtering ten opzichte van 
2015 met € 175.000.
De verslechtering van € 175.000 kent 
een aantal oorzaken. In 2016 werd 
voor een bedrag van € 73.000 minder 
aan schenkingen, legaten en giften 

ontvangen dan in 2015. De vrijwillige 
bijdragen waren in 2016 € 5.000 lager 
dan in 2015. De daling was veel minder 
dan begroot (€ 44.000). Het aantal 
bijdragende leden daalde met 6% van 
1.484 naar 1.397. Deze daling werd 
bijna volledig gecompenseerd door een 
stijging van de gemiddelde bijdrage per 
lid van € 350 naar € 369.
De opbrengsten uit collecten van 
€ 41.000 waren in 2016 gelijk aan 2015. 
De opbrengsten uit verhuur van onze 
eigen kerkgebouwen en de pastorie 
stegen met € 11.000. De interest-
baten op de geldmiddelen daalden 
met € 12.000 ten gevolge van lager 
uitstaande bedragen en een lagere 
interestvergoeding.
De ontvangen bijdragen voor het 
kerkblad Present waren in 2016 bijna 
€ 26.000 (2015: ruim € 28.000). Deze 
baten zijn rechtstreeks in mindering 
gebracht op de kosten.

De lasten namen per saldo toe met 
€ 89.000. Stijgingen waren te zien 
bij de kosten voor het pastoraat 
(€ 18.000), salarissen en vergoedingen 
(€ 10.000), kosten kerkgebouwen 
(€ 21.000) en overige kosten (per saldo 
€ 49.000). De kosten van het jeugd-
werk namen met € 9.000 af.
De resultaten uit beleggingen namen 
met € 48.000 toe tot € 363.000 (2015: 
€ 315.000). De opbrengsten uit ver-
huur van onroerend goed stegen door 
hogere huren van beleggingspanden 
(€ 17.000) en hogere verhuur van de 
Open Hof (€ 8.000). Per saldo ste-
gen de baten uit interest, dividend en 
koersresultaten met € 14.000 waarbij 
de lagere interestvergoeding op spaar-
rekeningen (€ 18.000) en de lagere 
dividendopbrengsten (€ 15.000) meer 
dan gecompenseerd werden door 
hogere koersresultaten op aandelen en 
obligaties (€ 109.000).

Al met al waren 
de resultaten uit 
de beleggingen in 
2016 niet voldoen-
de om het tekort 
uit de kerkelijke 
activiteiten te dek-
ken. Het tekort van 
de kerkgemeen-
schap nam met 
€ 127.000 toe en 
kwam voor 2016 
uit op € 148.000.

college van kerkrentmeesters

2016 (€) 2015 (€) 2014 (€)

Baten uit kerkelijke activiteiten 808 893 1.037

Lasten uit kerkelijke activiteiten 1.319 1.229 1.283

Saldo kerkelijke activiteiten -511 -336 -246

Baten uit beleggingen 494 462 594

Lasten uit beleggingen 131 147 155

Saldo beleggingen 363 315 439

Resultaat kerkgemeenschap -148 -21 193

(alle bedragen in duizenden euro’s) 

Financieel resultaat 2014-2016:
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Dit is geen verdediging!
Marjon Graven en Geert Toebes

Sieb begon elke avond met een 
passend gedicht of psalm en gaf een 
samenvatting van de hoofdstukken die 
wij voor die avond hadden voorbereid.

Het boek is een persoonlijke 
geloofsbelijdenis van de schrijver. Hij 
is docent creatief schrijven. In het 
boek maakt hij duidelijk dat genade, 
troost, empathie en liefde voor hem 
de kernbegrippen zijn waar het in het 
leven om draait. En het zijn, naar zijn 
mening, ook de centrale begrippen in 
het christendom.
Deze begrippen werkt hij op een 
persoonlijke, volstrekt ondogmatische, 
manier uit. In rake taal. In het boek 
maakt hij duidelijk dat mensen die 
christen zijn nog steeds fouten maken, 
nog steeds behept zijn met, zoals 
hij dat noemt, de menselijke neiging 
om dingen te verkloten, kortweg de 
MNoDtV. Hij geeft aan dat we menselijk 
zijn, dat we zo in elkaar zitten. En dat 
we dit dus dag in dag uit meemaken.

De MNoDtV is van alle tijden en alle 
plaatsen. Maar het christendom is ook 
een geloof van herstel, meer dan van 

goede voornemens. Het gaat uit van 
de mogelijkheid dingen te repareren. 
Zonder dat dit verwordt tot een 
eindeloos vergeven.

Tijdens de gesprekken bleek dat we 
allemaal moeite hadden met het 
boek. Het is geen wetenschappelijke 
verhandeling, maar een persoonlijk 
essay. 

Het meest indrukwekkend vonden we 
als groep het vijfde hoofdstuk, Yeshua, 
waarin de schrijver het verhaal van 
Jezus hervertelt.
Hij laat zien dat alle mensen schuldig 
zijn in de ogen van God. Het maakt 
duidelijk dat je je niet kunt afzetten 
tegen anderen. Immers: wie zonder 
zonde is, ... Wat gebroken is, moet 
worden gerepareerd. Hoe werkt echter 
grenzeloze liefde in een wereld die 
begrensd is? Je kunt niet steeds alles 
herstellen. De barst in alle dingen blijft.

En dan zijn we weer in het begin van 
het boek: alles waar je bang voor bent 
is waar. En toch. En toch. Alles wat je 
fout hebt gedaan, was fout, gruwelijk 

fout. En toch. En toch. Zwijg en luister, 
en geef jezelf, al is het maar even over 
aan een kalmte die je niet uit jezelf 
hoeft te halen. Er is meer dan dat je 
verdient, of niet verdient.

We hebben kennis gemaakt met een 
boek dat geen rechtlijnig verhaal is, 
maar een persoonlijk relaas waarin de 
schrijver aangeeft waarom hij gelooft. 
En blijft geloven, dwars tegen de 
MNoDtV in.
Het doel van de schrijver is niet om 
mensen te bekeren. Zijn doel is slechts: 
jou te laten zien hoe de wereld er 
vanuit zijn perspectief uit ziet.
En dat is Spufford gelukt.

Onder leiding van Sieb Lanser hebben we in vier avonden met tien mensen 

het boek Dit is geen verdediging! waarom het christendom ondanks alles 

verrassend veel emotionele diepgang heeft van Francis Spufford besproken. 
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Hans is betrokken op zijn medemens en 
wil als doener in geval van menselijke 
noden graag zijn handen uit te mouwen 
steken. Hij is geraakt door het fenomeen 
Alpe d’HuZes. Op 1 juni zal hij met zijn 
teamgenoten voor de vijfde keer de berg 
beklimmen voor de strijd tegen kanker. 
Hans werkt bij Yacht als projectleider.

Wat zou jij willen veranderen in de 
kerk?
‘Ontmoeting als gemeente vind ik heel 
belangrijk. Door vieringen die volgtijdig 
zijn of op nagenoeg hetzelfde moment 
plaatsvinden is de kans groot dat je el-
kaar niet treft. Dat is jammer en strookt 
niet met mijn gevoel van gemeente zijn. 
Samen met een aantal jongeren uit de 
gemeente ben ik naar Taizé geweest. 
Voor mij was dat een heel mooie er-
varing. Het heeft mij bijzonder geraakt 
dat in die vieringen het vuur aan elkaar 
wordt doorgegeven door het aansteken 
van kleine kaarsen aan de paaskaars. 

Voor mij benadrukt dit de onderlinge 
saamhorigheid. Ik ben mij bewust van 
de normen van brandveiligheid, maar 
zou het een verrijking vinden als het 
doorgeven van het vuur een plek in onze 
vieringen zou krijgen. Tot slot zou er voor 
mij meer variatie in muzikale ondersteu-
ning in de dienst mogen zijn.’ 

Wat mag er absoluut niet 
verdwijnen uit de kerk?
‘De variatie in de type diensten als de 
doelgroepenvieringen, de Taizé- en 
andere themavieringen moet beslist 
blijven. Die afwisseling is voor mij heel 
belangrijk. Punt is alleen dat we dat als 
gemeente gezamenlijk moeten doen. 
Verder zijn de ontmoetingen voor en na 
de dienst voor mij belangrijk. 
Ook de jeugd mag niet uit de kerk 
verdwijnen. We zijn met zo’n enthousi-
aste en leuke club mensen actief voor 
de Kinderkerk. Maar ondanks dat…het 
aantal kinderen wordt steeds kleiner.’ 

Wat heb jij ontvangen?
‘Een platform van gelijkgezinden die - in 
verscheidenheid - hun verbinding vinden 
in het geloof en daarmee een netwerk 
van mooie mensen die, als je ze nodig 
hebt, er voor je zijn en die ook zorgen 
voor mooie ontmoetingen.’ 

Wat wil jij doorgeven?
‘De onderlinge betrokkenheid, de 
interesse in elkaar en het omzien naar 
elkaar. Voor mij is dat de essentie. Daar 
hoort ook verdraagzaamheid bij en el-
kaar in waarde laten. Niet oordelen maar 
het gesprek aangaan.’

Heb je een verhaal dat jou 
inspireert?
‘In de gelijkenis van de barmhartige 
Samaritaan komt voor mij alles samen. 
Het zonder aanziens des persoons een 
medemens helpen is mijn inspiratiebron 
en levensmotto.’ 

Mijn kerk!
Lineke Wichmann

Hans Wesdorp, 50 jaar, 32 jaar samen met Anne Marie Dees waarvan 

inmiddels 22 jaar getrouwd. Vader van Vincent en Jette. Hans is 

geboren in Velsen, opgegroeid in Badhoevedorp en komt uit een niet-

gelovig gezin. Via zijn schoonfamilie is hij in aanraking gekomen met 

de kerk. Hij raakte meer en meer betrokken, liet zich dopen en deed 

belijdenis. Ruim tien jaar geleden is Hans met zijn gezin verhuisd 

naar Amstelveen, waar hij een warm nest vond in de Handwegkerk. 

Nu is dat de Paaskerk, waar het goed toeven is. 

Mijn kerk! In deze rubriek 
komen mensen aan het woord 
die vertellen wat ‘kerk’ voor hen 
betekent. We werken daarbij 
met een aantal vaste vragen. 
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Dit onrecht móet de wereld uit. 
Bevlogen gaat ze aan de slag en 
probeert iedereen lid te maken van de 
Stichting Huis-elf voor Inburgering en 
Tolerantie. Ze durft zich te laten raken 
door wat er op haar pad komt. Ook 
al is niemand het met haar eens, ze 
laat zich niet weerhouden door angst 
en twijfel en is bereid risico's aan te 
gaan en zich los te maken van regels, 
zekerheden en verwachtingen van 
anderen.

In dat opzicht lijkt ze op de leerlingen 
van Jezus. Die lieten zich raken door 
de woorden van de man uit Nazaret. 
Na zijn dood lijkt het even of alles is 
afgelopen, maar dan slaat de vlam 

in de pan en móeten ze iedereen die 
op hun pad komt vertellen over die 
man, zijn woorden en wonderen, zijn 
dood en opstanding. Ze laten zich niet 
weerhouden door angst en twijfel en 
zijn bereid risico’s aan te gaan en zich 
los te maken van regels, zekerheden 
en verwachtingen van anderen. 

Hoewel niemand het met Hermelien 
eens is, weet ze desondanks, door 
aanhoudend mensen om zich heen 
op het onrecht van de slavernij van 
huis-elfen te wijzen (jij vindt dat toch 
ook onrechtvaardig?), een aantal leden 
te werven en lidmaatschapsgeld te 
innen. Niet omdat deze leden achter 
de bevrijding van huis-elfen staan, 
maar om van haar gedram af te zijn.
Hoe anders gaat het bij de leerlingen 
van Jezus. Als Petrus op de dag van 
het Pinksterfeest zijn toespraak heeft 
gehouden, zegt hij niet: ‘En nu moeten 
jullie ook lid van de club van Jezus 
worden.’ Nee, hij wacht tot de mensen 
zelf vragen: ‘Wat moeten we doen?’

Bevlogenheid kan heel aanstekelijk 
werken, maar als het tegenzit en 
niemand echt naar je wil luisteren, 
kun je drammerig worden. Je ziet het 
ook in de kerk gebeuren. Je loopt over 
van enthousiasme voor een bepaald 
project, maar anderen zien het niet zo 
zitten of vinden het niet interessant 
genoeg om eraan mee te werken. 
Maar het móet van de grond komen 
en voor je het weet val je anderen 
voortdurend lastig met de vraag of 
zij zich al voor het project hebben 
opgegeven (jij vindt dat toch ook 
belangrijk?).

De leerlingen maken echter hun 
verlangen om iedereen bij de club van 
Jezus te krijgen los van het resultaat. 
Daarom hoeven ze niet te pushen 
en emotioneel te dwingen en krijgt 
de Geest de gelegenheid te waaien 
waarheen zij wil. Wie door haar 
aangeraakt wordt, vraagt zelf wel: 
‘Wat moet ik doen?’ 
Ongedwongen.

‘De slavernij van de huis-elf gaat al eeu-

wen terug. Ik kan gewoonweg niet gelo-

ven dat niemand er ooit iets aan gedaan 

heeft’. Aan het woord is Hermelien 

Griffel uit de Harry Potterboeken.   

column

Ongedwongen 
bevlogenheid
Anita Winter
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Paaskerk
Pinksteren
Pinksteren is het feest van mensen 
die elkaar verstaan omdat Gods 
Geest ons opent voor de ander. De 
leerlingen van Jezus blijken in hun 
begeestering veel talen te spreken. Zij 
overbruggen de verschillen wanneer 
zij vertellen over de daden van de 
Eeuwige. Op de Pinksterdag is de 
eenheid sterker dan de vreemdheid.
Aan die eenheid geven wij in de 
Paaskerk uitdrukking met een groot 
muzikaal project (zie ook pagina 9).  
Zo loopt het halleluja van Pasen over 
in het enthousiasme van Pinksteren. 
Op de vijftigste dag vieren wij dat het 
opstandingsverhaal geen geschiedenis 
is maar waar wil worden in ons eigen 
leven. Het zet ons in beweging om 
een stap naar de ander te zetten 
en om te proberen grenzen te 
doorbreken.

Na Pinksteren
De themaviering op de eerste zondag 
van de maand in Westwijk wordt 
vanwege de cantate verschoven 
naar 11 juni. Naast de ochtenddienst 
is er in de Paaskerk ’s avonds een 
Taizéviering. Op 18 juni nemen enkele 
kinderen afscheid van de kinderkerk 
en worden door de tieners van harte 
welkom geheten. ’s Middag is er een 
dienst van Woord en gebed.

In juni komen de meeste groepen 
voor het laatst bij elkaar dit seizoen. 
Er zijn in groter en kleiner verband 
veel gesprekken gevoerd. Over geloof, 
over de verschillende fases in een 
mensenleven, over maatschappelijke 
onderwerpen of een boek. De laatste 
ontmoetingsbijeenkomsten voor 
ouderen zijn op 31 mei in de Paaskerk 
(voor de wijk Groenelaan) en op 1 juni 
in de Dignahof. Naast de diensten en 
de persoonlijke bezoeken ervaar ik 
al die ontmoetingen als plaats waar 
ons gemeente-zijn vorm krijgt: in het 
luisteren, met elkaar meeleven en van 
elkaar leren. In juli en augustus zijn er 
overigens wel seniorenbijeenkomsten 
van de diaconie.

Ds. Marianne Bogaard

Uit de kerkenraad
Ik moet zeggen dat de predikanten 
meestal inspirerende openingen 
verzorgen voor de kerkenraads-
vergadering. Zo ook deze keer. 
We lezen Johannes 9 en worden 
vervolgens uitgedaagd in de huid te 
kruipen van de diverse personages in 
het verhaal rondom de genezing van 
de blinde man om hun rol en optreden 
te rechtvaardigen.
Na de opening hebben we de 
fi nanciële jaarstukken over 2016 
behandeld. Jaap Lubbers was 

voor de laatste keer in de rol van 
penningmeester aangeschoven. De 
verslaglegging was zoals gewoonlijk 
dik voor elkaar en het voorstel 
tot decharge verlenen door de 
kascontrolecommissie werd dan ook 
unaniem aangenomen. Mede door 

website www.paaskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 6450616, dsdebruin@paaskerk-
amstelveen.nl (woensdag vrij)
ds. Marianne Bogaard, Erasmuslaan 32,
1185 BH Amstelveen, tel. 4416036,
dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl
ds. Werner Pieterse, Amsterdamseweg 219, 
1182 GW Amstelveen, tel. 822 1444, 
dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad
Pieter Licht, tel. 4417297. 
Peter van Leeuwen, tel. 3456217. 
voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Brigitte van Stal-Nouris, 
Westduinen 18, 1187JH Amstelveen
scriba@paaskerk-amstelveen.nl, 
tel: 4457868
wijkkas NL05 RABO 0392314525 t.n.v. 
Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen 
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239. 
present@paaskerk-amstelveen.nl
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eenmalige donaties en legaten en 
ondanks een aantal eenmalige forse 
uitgaven, waaronder de aanschaf 
van de garage voor opslag, staat de 
wijk er fi nancieel goed voor. Jaap 
werd uitvoerig bedankt voor zijn vele 
jaren penningmeesterschap. Daarna 
volgde het verslag van Ellen Kok 
over haar werkzaamheden dat ook 
tijdens de gemeentevergadering is 
gepresenteerd. 
Bij gebrek aan vertegenwoordiging 
in de kerkenraad van ambtsdragers 
in de taakgroepen jeugd en 
kerkrentmeesters wordt extra 
aandacht besteed aan de notulen 
van deze twee taakgroepen. 
De taakgroepen nemen in hun 
verslaglegging vaak al speciale punten 
op die dan vervolgens in de kerkenraad 
besproken kunnen worden. 

Pieter Licht

Gemeentevergaderingen
Zoals we de afgelopen jaren gewend 
zijn geraakt, hadden we eind maart 
weer twee gemeentevergaderingen, 
één in de middag en één in de avond. 
De opkomst was dit jaar iets minder 
dan voorgaande jaren, maar met ruim 
tachtig gemeenteleden nog altijd 
prima. Na opening met een gedicht 
uit de veertigdagenkalender van de 
Protestantse Kerk in Nederland en 
een gebed kwamen de volgende 
onderwerpen langs.

Naar buiten gerichte activiteiten
Ds. Pieterse rapporteerde over enkele 
naar buiten gerichte activiteiten (zie ook 
pagina 10). Er was in de vergadering 
veel instemming met en waardering 
voor deze initiatieven.

Pastoraat voor ouderen 
‘op afstand van de kerk’
Ellen Kok rapporteerde over haar 
pastorale activiteiten onder 75+ 
gemeenteleden die in de loop der 
jaren ‘uit beeld zijn geraakt’. Het gaat 
hier dus om gemeenteleden die in 
onze kerkelijke administratie staan, 
maar van wie we al tijden niets meer 
zien, horen of weten. Ellen heeft in de 
wijken Keizer Karelpark West en Oost 
en Groenelaan nu ruim 125 ouderen 
opnieuw in kaart gebracht, van wie ze 
er ca. 100 heeft bezocht. Ze gaat nu 
verder in Waardhuizen, Middenhoven, 
Westwijk en Bovenkerk. De reacties 
op deze bezoeken zijn overwegend 
positief. Bij de meesten betekent niet 
naar de kerk gaan niet dat ze niet meer 
gelovig zijn. Er zijn allerlei vormen van 

Agenda
Mei
Wo 31 15.00 uur Ontmoetingspastoraat

Juni
Do  01 15.00 uur Ontmoetingspastoraat 
   (Dignahof)
Do  01  19.30 uur  Vesperviering
Zo 04 10.00 uur Bachcantate
Di  13 18.00 uur Community 
   (bij Mimi Emmelot)
Wo  14 15.00 uur Bijbellezen met het oog 
   op zondag
Wo  14 19.30 uur Vijftigers in gesprek
Wo  21 20.00 uur Dertigers in gesprek
Za 24 10.00 uur Evaluatie Investeren in Visie Lintjes in Amstelveen

Op 26 april ontvingen mevrouw A. de Jong-Drost en de heer J.W. Meij een 
koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Van ‘t Veld.
Zij zijn nu beiden Lid in de orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd!

A. de Jong-Drost
J.W. Meij
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geloof zowel binnen als buiten de kerk. 
Soms komt iemand toch weer eens 
een keer naar de kerk, maar houdt dan 
aan dit Paaskerkbezoek het gevoel over 
‘niet gezien te worden’. Hier ligt een 
taak voor de gastvrouwen en gastheren 
en natuurlijk voor alle gemeenteleden. 
Stap op mensen af en begin met de 
opmerking ‘ik ken u niet, maar wil graag 
kennis met u maken’. En tja, dan kan het 
gebeuren dat je iemand aanspreekt die 
al jaren naar de kerk komt. Ook goed, 
want met elkaar kennis maken moet 
je toch, nietwaar. De effecten van dit 
pastorale werk zijn: a. de kerk is weer 
zichtbaar voor de bezochte ouderen; b. 
de pastorale vrijwilligers in de wijken 
voelen zich zeer geholpen, omdat er 
duidelijkheid ontstaat wie er wel of 
geen contact wil met de Paaskerk; c. 
de predikanten krijgen een signaal als 
iemand een gesprek met één van hen 
wil, bijvoorbeeld over het onderwerp 
begrafenis. Ook voor het werk van Ellen 
was in de gemeentevergadering veel 
instemming en waardering.

Visie op vieren
Een groep gemeenteleden is onder 
leiding van Peter van Leeuwen en 
ds. Werner Pieterse een visie aan 
het ontwikkelen op het vieren op 
zondag. De behoefte hieraan kwam 
voort uit een aantal praktische vragen 
over de inrichting van de kerkzaal van 
de Paaskerk. Zo stonden tijdens de 
kerstvieringen van 2015 alle stoelen in de 
kerkzaal in een halve cirkel. Dit leidde tot 
veel positieve maar ook enkele negatieve 
commentaren. Daarnaast speelt al jaren 
de vraag hoe we in de kerkzaal het beste 
een stiltecentrum kunnen inrichten. 

Jacomina Francina Mennega-Maas
Op 1 februari overleed, één dag na haar 
86ste verjaardag, onze moeder Ineke 
Mennega-Maas. Samen met Roelof 
bezocht ze vroeger de Pauluskerk, waar 
zij contactpersoon was, en later de 
Handwegkerk. Onze moeder was een 
actieve vrouw. Zij werkte als analiste in 
de apotheek van de VU. Na haar pensio-
nering was ze jarenlang bestuurslid van 
de VU-gepensioneerdenvereniging. Zij 
vond het heerlijk om ons, haar kinderen, 
en haar kleinkinderen om zich heen te 
hebben. Haar geestelijke gezondheid nam 
de laatste jaren langzaam af. De laatste 
maanden ging ook haar fysieke gezond-
heid achteruit, ze had steeds meer zorg 
nodig. Eind 2016 verhuisde ze naar het 
Huis aan de Poel. Op Zorgvlied namen wij 
afscheid van onze moeder, waar zij werd 
bijgezet in het graf bij onze vader Roelof, 
die vijf jaar geleden overleed. In de dank-
dienst hoorden we over Efeze 5:32, over 
het huwelijk; onze ouders waren ruim 55 
jaar getrouwd. Wij herinneren mama als 
een lieve moeder die altijd positief was en 
veel lachte.

Haar kinderen

Klaziena Christina Westmijze-Louwrink
Donderdag 16 maart is op negentig jarige 
leeftijd mw. Klaziena Christina Westmijze-
Louwrink overleden. Ze woonde sinds 
een paar weken in Vreugdehof in 
Buitenveldert. Mevrouw Westmijze was 
een heel trouw bezoeker van de kring 
in Middenhof. Ze was altijd in voor een 
praatje en erg sociaal. Niet iedereen had 
daardoor in de gaten hoe ziek ze was en 
dat ze bij tijden veel pijn had. Na kerst 
ging het slechter met haar waardoor de 
verhuizing onvermijdelijk was. Bij haar 

afscheid was er veel muziek en waren 
er veel woorden ter nagedachtenis. De 
negen achterkleinkinderen brandden 
kaarsen. Ook klonken er woorden uit 
Openbaring 21. Velen zullen mevrouw 
Westmijze missen. We wensen de kin-
deren, klein- en achterkleinkinderen veel 
sterkte.

Ds. Werner Pieterse

George Leo Dick Lijmer
Op 27 maart gaf George Lijmer zijn leven 
uit handen, omringd door zijn vrouw Ineke 
en drie kinderen. Hij was al enkele jaren 
ziek. Wij herdachten hem in een dienst in 
de aula van de begraafplaats Zorgvlied. 
Als kind was hij niet gedoopt, zijn vader 
was van Joodse afkomst. In Amsterdam-
Zuid ging hij echter naar een christelijke 
school. Daarna volgde het Hervormd 
Lyceum. Daar ontmoette hij Ineke. Ze 
waren jong en groeiden samen verder. 
Hun huwelijk werd in 1963 kerkelijk in-
gezegend door de godsdienstdocent van 
het lyceum. Het werk van George bracht 
hen naar Engeland en Frankrijk. Toen zij na 
terugkeer in Amstelveen landden, vonden 
zij een thuis in de Paaskerk. George legde 
zijn belijdenis af en werd gedoopt. Daarna 
werd hij kerkvoogd. Bewust en betrokken 
zette hij zijn talenten in, voor zijn gezin en 
voor de gemeenschap. Vanuit die verbon-
denheid namen wij afscheid. 

Ds. Marianne Bogaard

Lambertus ter Haar
Op 12 april is in de leeftijd van 80 jaar Bart 
ter Haar heengegaan. Hij was al enige tijd 
ziek. Door de ziekte van Alzheimer werd 
de situatie thuis aan de Lindenlaan steeds 
moelijker en werd hij opgenomen in een 
verpleeghuis bij het Amstelstation. ▸▸

A. de Jong-Drost
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De kerkenraad heeft zich in februari 2016 
over dit vraagstuk gebogen. We hadden 
daarbij een expert uitgenodigd op het 
gebied van kerkinrichting. 
Deze heeft ons toen één ding heel 
helder gemaakt: je richt geen kerkzaal 

in als je niet eerst een heldere visie 
ontwikkelt over wat en hoe je wilt 
vieren. Deze boodschap hebben we 
goed in onze oren geknoopt. En vandaar 
dat nu een groep gemeenteleden het 
voortouw heeft genomen om die visie 

te ontwikkelen. Zij zullen de komende 
maanden in bestaande groepen 
en kringen het onderwerp ‘vieren’ 
agenderen op basis van het voorwerk 
dat zij gedaan hebben. Tot slot: we 
veranderen dus tijdelijk even niets aan 
de inrichting van de kerkzaal, totdat 
we meer helderheid hebben over wat 
we willen. De ontwikkelde visie moet 
daarna immers worden ‘vertaald’ in 
een voorstel voor een mogelijke andere 
inrichting van de kerkzaal. Telkens zal 
tijdens dit proces van visieontwikkeling 
en ‘visievertaling’ het contact met de 
gemeente worden gezocht.

Ambten in verandering
Zoals al vaker aan de orde gesteld, 
moeten we constateren dat het aantal 
vrijwilligers binnen onze gemeente 
afneemt. Een papieren actie in het 
najaar van 2016 om vrijwilligers te 
werven heeft wel één ouderling en één 
diaken opgeleverd, maar nauwelijks 
vrijwilligers voor andere activiteiten. 
Ook een meer directe benadering 
van gemeenteleden in het voorjaar 
van 2017 heeft nog niet opgeleverd 
wat we hoopten. Wel is er per 1 
september een nieuwe voorzitter voor 
de kerkenraad gevonden. Mevrouw 
Elly Merckel is bereid gevonden om 
deze rol in de kerkenraad te gaan 
vervullen. Dat is natuurlijk prachtig 
nieuws. Maar het aantal ouderlingen 
en diakenen in de kerkenraad neemt 
nog steeds af. Daarmee komt ook 
de taak om telkens dienst te doen 
in de vieringen op zondag bij een 
steeds kleinere groep ambtsdragers 
te liggen. Vandaar dat ds. Marianne 
Bogaard en ds. Werner Pieterse een 

     Bart was geen prater, zeker niet over 
een diepzinnig onderwerp als geloof. Zijn 
zoon herinnerde zich dat ze rond 1970 als 
gezin nog regelmatig naar de kerk gingen. 
Daarna niet meer. Vooral na de dood van 
zijn vrouw op 68-jarige leeftijd, 14 jaar 
geleden, bood het leven hem geen per-
spectief meer. Hij was uit balans, verdrie-
tig en leeg. Totdat hij Gods genade vond. 
De tekst op de rouwkaart getuigde van 
zijn hervonden geloof in God. ‘God zal in 
nood, zelfs bij het naderen van de dood, 
volkomen uitkomst geven.’
Op de vrijdag na Pasen werd hij bijgezet 
in het familiegraf op de begraafplaats 
Zorgvlied. 

Ds. Nieke Atmadja

Helena Jacoba Tinga-Kasemier
Op 24 april overleed Lenie Tinga, nadat 
zij afscheid had genomen van haar man 
Jan en drie kinderen. De laatste maanden 
waren moeilijk. Ze had lichamelijk veel 
pijn en ook geestelijk bracht dat strijd 
met zich mee. Ze herkende zich in de 
woorden van Psalm 42: ‘waarom bent U 
mij vergeten?’ Maar ook het refrein ‘Op 
God wil ik vertrouwen’ bleef klinken. Dat 
geloofsvertrouwen speelde een grote rol 
in haar huwelijk met Jan. Zij, niet kerkelijk 
opgevoed, ontmoette hem in de kerk aan 
de Molenweg waar ze met een nicht naar-
toe ging. Later maakten Lenie en Jan de 

stap naar de Dorpskerk. Naast haar gezin 
was de kerkelijke gemeenschap één van 
de pijlers in haar bestaan.
Wij herdachten haar in een dienst in de 
aula in Uithoorn waarbij de kinderen lief-
devolle woorden spraken, niet alleen over 
haar kracht maar ook over haar onmacht. 
Daarna vertrouwden wij haar toe aan 
Gods barmhartigheid.

Ds. Marianne Bogaard

Geertje Vogelvang-de Jong
Op 25 april overleed Geertje op 87-jarige 
leeftijd. Afkomstig uit Friesland streek ze 
al jong in Amstelveen neer, om hier te 
gaan werken. Na het voortijdige overlijden 
van haar man haalde ze haar rijbewijs en 
schrok ze niet terug voor grote afstanden. 
Ze stond klaar voor haar kinderen en wie 
maar een beroep op haar deden, ze ge-
noot van haar kleinkinderen. Naast ander 
vrijwilligerswerk was ze in de Paaskerk 
geruime tijd contactpersoon. De laatste 
jaren tobde ze met haar gezondheid tot 
opname in het Zonnehuis noodzakelijk 
bleek. Voor de afscheidsdienst had ze 
zelf een bijbelfragment gekozen, evenals 
enkele liederen. In de aula van Zorgvlied 
sprak haar zoon Gerjo, naast de herin-
neringen van de familie, het verhaal uit 
dat Geertje indertijd had geschreven over 
haar jeugd.

G.J. de Bruin

▸▸
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denkrichting voorstellen, waarbij we 
een onderscheid gaan maken tussen 
ambtsdragers voor bestuurstaken 
en ambtsdragers voor de vieringen. 
Het zijn allemaal ambtsdragers maar 
met een verschillende focus. De 
gemeentevergadering sprak de steun 
uit voor deze denkrichting. De komende 
maanden zal de kerkenraad hierover 
een besluit nemen. 

Na afl oop
Na afl oop van de vergadering 
kregen we van verschillende kanten 
complimenten over de inhoud en opzet 
van de vergadering. Dank daarvoor. 
We zien hierin een bevestiging van het 
belang van deze manier van directe 
communicatie tussen de kerkenraad en 
de gemeente en dat dit werkt!

Pieter Licht

12+dienst
We hebben weer een aantal goede 
12+ diensten gehad waarin we 
ondermeer met elkaar spraken over 
de veertigdagentijd en vasten. Vooral 
de betekenis van carnaval bleek 
een eyeopener. De jongeren bleken 
behoorlijk wat te weten over vasten 
in verschillende religies en het was 
interessant om te bedenken op welke 
andere manieren je zou kunnen 
stilstaan bij de veertigdagentijd (bijv. 
geen Facebook, of minder tv). Naast 
de Stille Week en Pasen kwamen ook 
maatschappelijke thema’s, zoals de 
verkiezingen, ter sprake. 

Op Witte Donderdag hebben we 
samen gegeten (iedereen had iets 
lekkers meegebracht) en daarna 
The Passion gekeken in onze mooie 
nieuwe jeugdruimte. 

Rianne Clerq

Er was ook deze gemeentevergadering weer behoorlijk wat overdracht van 
informatie. Maar we hebben nu meer tijd genomen om in kleine groepen 
met elkaar te spreken over twee vragen. Alle deelnemers schreven hun 
antwoord op een ‘geeltje’, zodat er een mooie top drie te maken is. 

Wat zou u het meeste missen als de Paaskerkgemeente er niet zou zijn?
Het meest gemist worden: 1. de gemeenschap met elkaar, de ontmoeting, 
het samenzijn; 2. de zondagse vieringen in al hun facetten; 3. de muziek 
en dan zowel de muziek binnen als buiten de vieringen. Geen verrassende 
‘top drie’ zult u wellicht zeggen. Toch is dit voor de kerkenraad belangrijke 
informatie, want we zullen de komende jaren keuzes moeten maken in wat 
we wel of juist niet meer blijven doen naarmate onze gemeente kleiner 
wordt en er op minder vrijwilligers een beroep kan worden gedaan.

Wat denkt u dat anderen in Amstelveen in dat geval zullen missen?
Dit was voor velen een moeilijker vraag om te beantwoorden, want ja, wat 
doen we nou precies voor anderen in Amstelveen. Pas in het gesprek met 
elkaar werd dan vaak duidelijk wat we allemaal doen en dat is niet gering. 
De ‘top drie’ aan antwoorden is: 1. de rommelmarkt; 2. de buurtmaaltijden; 
3. de concerten en andere muzikale activiteiten. Maar mede ingegeven 
door de agendapunten van deze gemeentevergadering werd hier regelmatig 
ook genoemd: de bezoeken van de schoolkinderen aan onze kerk en het 
kerkgebouw zelf als oogstrelend onderdeel van een verder nogal saaie 
woonwijk.

Met elkaar in gesprek 
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad 
We hebben in april uitvoerig 
gesproken over ons beleidsplan. Wat 
is er wel gelukt, wat niet? Wat moet 
er zeker weer in komen, wat hoeft niet 

meer? Inspirerend. We wachten nog 
op de reacties van een paar groepen 
om alle invoer te bundelen en te 
komen tot het schrijven van een nieuw 
beleidsplan. Daarna zullen we dat in 
een gemeentevergadering bespreken. 
We hebben mooie Paasdiensten 
achter de rug, te beginnen met 
Palmzondag. Een genot om die 
kinderen met hun Palmpasenstok te 
zien lopen. En dan het kinderkoor! 
Er is door professionals, cantorij, 
gelegenheidskoor en andere 
vrijwilligers weer erg veel werk in 
gestoken. Bedankt. En mooi dat we 
Paasochtend de achterste banken 
weer open moesten stellen.
De dienst met rabbijn Soetendorp kon 
gelukkig doorgaan, ondanks een pas 
uitgevoerde operatie. Al ruim veertig 
jaar een mooie traditie.
15 mei hadden we de visitatie, 
daarover volgende keer.
We zijn inmiddels een klein beetje 
gewend om de achterste banken niet 
te gebruiken. We zitten als gemeente 
wat meer bij elkaar en dat is voor 
de voorgangers ook prettiger. De 
vergunning om als experiment tijdelijk 
een aantal van de voorste banken 
weg te halen is aangevraagd. We 
wachten af.
Jaap Doolaard was blij verrast met 

de felicitaties van ons allen voor z’n 
40-jarig ambtsjubileum, die Sieb 
en ik hem kwamen brengen in de 
Muiderkerk.
De expositie 'Paisaje del Alma' van 
Eelko van Iersel is inmiddels weer 
gesloten. De commissie heeft veel 
werk verzet, waarvoor onze dank. 
De muren lijken wat kaal na zo’n 
expositie.
Ook het koororgel heeft een lege 
plek achtergelaten. Het is verkocht 
aan de Karmelgemeenschap in 
Bierbeek (Leuven, België), die er erg 
enthousiast over is.
Onze notulist Ellen de Vries moest 
z’n taak helaas door ziekte opgeven. 
Gelukkig gaat het al weer beter met 
hem. Jeike is twee keer ingevallen, 
waarvoor dank. We zijn blij dat Els 
Pronk deze klus nu op zich genomen 
heeft. De bespreking van het 
beleidsplan leverde meteen een hoop 
extra werk voor haar op.
Op 4 juni hopen we Els Stam 
als diaken en Han Jongeneel als 
wijkouderling te bevestigen.
Ik ben opnieuw tot voorzitter 
benoemd en zal dan ook herbevestigd 
worden als ouderling.
Mits er geen bezwaren worden 
ingebracht natuurlijk.

Rudie van Balderen

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06-21 124 567, 
contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 4534540, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX 
Amstelveen, tel. 06-20 33 98 08,
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
kerkelijk werker Ria Keijzer-Meeuwse, 
Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg,
tel. 070-3191938, 06-50 22 82 50,
keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Rudie van Balderen,
tel. 6450565, voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Ton Kotterer, tel. 06-22196510, 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas NL59 INGB 0004213802 
t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie NL10 RABO 0174961006 
t.n.v. Wijkdiaconie Kruiskerk
inleveren kopij Present Ineke Norel, 
tel. 6452346, present@kruiskerk-amstelveen.nl
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Zingen in de Sing Inn
Op woensdag 31 mei is de laatste van 
dit seizoen. Het is mogelijk liederen-
met-een-eigen-verhaal te deponeren 
in de speciale 'Hart-en-ziel-doos' in 
de kerk. Zangervaring, zangtalent of 
opgave vooraf zijn voor deelname niet 
nodig. Welkom! 

Ria Keijzer
 
'De vrolijke noot' als slot van het 
herbergseizoen
Lia Verheul is onze gast op dinsdag 
6 juni. Zij verzorgt het zomerfeest 
van de herberg. Lia neemt ons, als 
rasverteller, mee naar haar zolder, waar 
allerlei spullen herinneringen oproepen 
en voor herkenbare verhalen zorgen. 
Daar passen liederen bij, die we 
samen zingen en waarvan de teksten 
op een scherm worden geprojecteerd. 
Tussen de twee delen cabaret in 
verzorgen we, samen met Marian van 
Leeuwen, een lunch. Het feest begint 
met koffi e om 9.30 uur en eindigt 
rond 13.30 uur. Allen die meededen 
aan een activiteit van de herberg zijn 
welkom maar natuurlijk ook anderen 
die hiervan willen genieten. Opgave 
en informatie bij Ria Keijzer en via de 
intekenlijst in de kerk. Deelname aan 
deze dag kost € 12,50 (inclusief lunch).

Anita Pfauth en Ria Keijzer
 
Platform
Het seizoen 2016-2017 zit er bijna 
op. Maar... de eerste plannen voor 
het nieuwe seizoen komen alweer 
op. Nog voor de zomer houden we 
een Activiteitenplatform. Dat is een 
bespreking waar mensen die iets 
coördineren, goede ideeën hebben of 

een werkgroepje vertegenwoordigen 
bij elkaar komen. We inventariseren 
met elkaar hoe het jaar is verlopen, 
wat zeker doorgaat en wat in een 
nieuw (deel van het) seizoen mogelijk 
is. Het staat u vrij aan te schuiven 
of via telefoon of post ideeën in te 
dienen. Dit is een belangrijk moment, 
want we zorgen er zo voor dat er een 
goede spreiding is van activiteiten. 
Ook streven we er naar dat wat 
geboden wordt aansluit bij behoeften 
en vragen in de gemeente. Noteer 
daarom de datum: maandag 26 juni, 
van 20.00 tot 22.00 uur. 

Ria Keijzer
Zomers nieuws 
We zijn blij met de herbergcommissie, 
die nu samen met mij de activiteiten 
doorspreekt, klankbord is en mee 
zoekt naar de beste aansluiting van 
het ouderenwerk op alle fasen van 
het ‘ouder worden’. Het kan zijn dat 
u door een van de commissieleden 
wordt benaderd met wat vragen over 
de waarde van ouderenwerk en de 
behoefte daaraan. En wordt u niet 
benaderd... wees dan zo vrij er zelf eens 
wat over te schrijven aan een van hen of 
aan mij. We doen er ons voordeel mee.

Ria Keijzer

Van de diaconie 
Nu, vlak voor het Pinksterfeest, mogen 
we uitkijken naar een tijd waarin we 
geïnspireerd verder gaan met ons 
mooie diaconale werk. De laatste SAT-
maaltijd van het seizoen hebben we 
achter de rug. Daarin vertelde Marleen 
Jongeneel over het prachtige project 
'De Rudolphstichting' en omlijstte Bart 
Poesiat het geheel met muziek. Op 

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk,
tenzij anders vermeld. Meer informatie in 
het boekje Activiteitenprogramma Kruiskerk 
2016 -2017.

Mei 
di  30  10.00 uur  Groep ‘Omgaan 
   met verdriet’
wo  31  13.30 uur  Sing-Inn
wo  31  16.30 uur  Kinderkoor

Juni 
di  06 9.30 uur  Mix, Match & Music 

en Open huis: 
zomerfeest

wo 07 16.30 uur Kinderkoor
do 08 20.00 uur Kring Vrouw en geloof 
za 10 15.00 uur  Grootste Bijbelverhaal 

van Amstelveen
zo 11 10.00 uur Tienerdienst
zo 11 17.00 uur Muzikale vesper
di 13 10.00 uur Groep ‘Omgaan met 

verdriet’
wo 14 16.30 uur Kinderkoor
wo 14 19.15 uur Gebedsgroep
zo 18 10.00 uur Tienerdienst
zo 18 12.00 uur Koffi econcert
di 20 20.00 uur Kring 3050
wo  21 16.30 uur Kinderkoor
vr 23 17.00 uur  Gemeentefeest
zo 25 10.00 uur  Tienerdienst
di 27 10.00 uur Groep ‘Omgaan met 

verdriet’
wo 28 16.30 uur Kinderkoor
wo 28 19.15 uur Gebedsgroep

Juli
zo 02 10.00 uur Tienerdienst
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6 mei zijn de diakenen en Mareke 
Kniep behulpzaam geweest bij de 
kledinginzameling van SAM; met een 
mooie opbrengst! 
In de kerkdienst van 4 juni mogen 
we Els Stam begroeten als nieuwe 
diaken, zij heeft al enigszins 
kennisgemaakt met ons en het werk 
van de diaconie. Jammer genoeg 
zullen we in de maand daarna afscheid 
moeten nemen van twee diakenen. 
We hopen echter nog iemand bereid 
te vinden om de plaats van één 

van hen in te nemen. In ieder geval 
wensen wij u allen veel inspiratie waar 
het gaat om verbetering van onze 
wereld en enthousiasme bij hulp aan 
de medemens. 

Namens de diaconie, Lamkje Sminia

Cakejesactie
Tijdens de veertigdagentijd vond de 
jaarlijkse cakejesactie van de tieners 
weer plaats en de actie was een 
groot succes! Er waren fl ink wat 
lekkere taarten en cakejes gebakken 

om zoveel mogelijk geld binnen te 
halen voor de reis van Dorien Keus, 
Willeke Koops en Yvonne Teitsma 
naar het vluchtelingenkamp Kara Tepe 
op Lesbos. Er is hard gewerkt door 
de bakkers, verkopers én natuurlijk 
degenen die al dat lekkers op 
moesten eten. In totaal is er € 376,60 
opgehaald. Een geweldig bedrag, 
waar de dames ontzettend blij mee 
waren. Iedereen die meegeholpen 
heeft aan deze actie, bedankt!

Nienke van der Heiden

De jonge Kruiskerk

Wat komt:
Grootste Bijbelverhaal van 
Amstelveen: Feestmaal!
Zaterdag 10 juni 15.00 – 17.00 uur
Samen eten is fi jn en gezellig! We 
maken er bij deze derde editie van 
het Grootste Bijbelverhaal een echt 
feestmaal van. Voor een groot feestmaal 
heb je natuurlijk een groot tafelkleed 
nodig. Dat gaan we deze keer met 
elkaar maken. In de kerk staat een heel 
grote tafel. Het wordt dan ook een 
kleed van meer dan vijf meter. In de 
Bijbel staan veel verhalen over samen 
eten en samen delen. Op het grote 
tafelkleed gaan we verschillende van 
die verhalen schilderen, bijvoorbeeld 
het verhaal over Jezus die met zijn 

leerlingen eet, Abraham en Sara die met 
drie bijzondere gasten aan tafel gaan, de 
vijf broden en de twee vissen. Als het 
kleed klaar is, genieten we samen van 
een feestmaal! De volgende dag, op 
zondagochtend, kan iedereen het kleed 
in de bijzondere gezinsviering komen 
bekijken.
Komen jullie ook? Meld je dan uiterlijk 
donderdag 8 juni aan bij ds. Mirjam 
Buitenwerf: buitenwerf@kruiskerk-
amstelveen.nl 06-20339808. Tip: 
het is leuk als je iets kleins te eten 
meeneemt, bijvoorbeeld wat fruit, 
broodjes, wat drinken of chips.

Mirjam Buitenwerf

Wat geweest is:
Het was een prachtig Palmpasen-
weekend. Op zaterdagmiddag 
kwamen zo’n 65 kinderen een 
Palmpasenstok maken. We begonnen 
de middag met het verhaal van de 
intocht in Jeruzalem. 
Daarna kon iedereen aan de slag. Het 
was gezellig druk. Na het knutselen 

waren er pannenkoeken (gebakken 
door gemeenteleden). Uiteindelijk zijn 
de kinderen allemaal met een prachtig 
versierde stok naar huis gegaan. Op 
zondag deden zo’n 45 kinderen met 
hun mooie stokken mee aan de optocht 
door de kerk. Bovendien gaf ons 
kinderkoor een prachtig optreden. We 
hebben er erg van genoten. Hartelijk 
dank aan alle mensen die hebben 
meegeholpen om er zo’n mooi feest 
van te maken!

Linde Dorenbos Photography
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Cornelia Terstall – de Ruijter
Op 11 maart overleed in Nieuw 
Vredeveld Corrie Terstall. Ze was 
geboren in Vreeswijk als dochter van 
de koster aldaar. Vanwege ziekte van 
haar moeder was doorleren er niet 
bij; na de lagere school hield het op. 
Na de oorlog trouwde ze met Herman 
Terstall en samen kregen ze een zoon. 
Haar man overleed in 2009. De laatste 
jaren was Corrie slecht ter been en had 
ze een rolstoel nodig. Zij bezocht de 
kerkdiensten in Nieuw Vredeveld en 
ook enige keren de Adventsmiddagen 
in de Kruiskerk. Zij verlangde naar het 
einde en is een week na haar 95ste 
verjaardag gestorven.
De uitvaart heeft in besloten familie-
kring plaatsgevonden.

Sieb Lanser

Arie Groen
Vrijdag 17 maart overleed in 
Vreugdehof Arie Groen, 78 jaar oud. 
Arie heeft veel voor onze gemeente 
gedaan, als hulpkoster, kerkrentmees-
ter, kopieerder en rondbrenger van de 
orde van dienst, klussen die gedaan 
moesten worden. Trouw was hij iedere 
zondag als kerkganger aanwezig. 
Talloze gemeenteleden heeft hij gehol-
pen met klussen thuis; hij vroeg daar 
geen geld voor. Geld interesseerde 
hem verder niet zoveel; hij leefde 
sober. Wel gaf hij aan tientallen goede 
doelen. Gedurende zijn arbeidzame 
leven was hij veertig jaar als onder-
houdstechnicus werkzaam bij de KLM. 
Arie was geen gemakkelijke man, niet 
voor Tiny, toen zij nog leefde en niet 
voor de kinderen, en ook niet binnen 

de gemeente. Zijn gemopper was 
legendarisch. 
De uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 
24 maart in de Kruiskerk, met als lezing 
Matteüs 25: 31-40: wat je voor één van 
de onaanzienlijksten van Jezus’ broe-
ders of zusters hebt gedaan, dat heb je 
voor Hem gedaan. 

Sieb Lanser

Gerrie Vreemann – te Brake
Op 29 april is in zorgcentrum Aelsmeer 
Gerrie Vreemann overleden. Gerrie was 
in de Bankraskerk een bekende fi guur 
als vrouw van Henk Vreemann, die 
daar koster-beheerder was. In meer-
dere opzichten was zij een uitstekende 
hulp voor hem. Daarnaast was zij ook 
‘gewoon’ gemeentelid die o.a. met ple-
zier zong in het koor. Door lichamelijke 
beperkingen kon Gerrie op relatief jon-
ge leeftijd de kerkdiensten niet meer 
bezoeken, maar zij bleef die trouw 
volgen via de kerkradio. Ook bleven er 
goede contacten met gemeenteleden, 
waardoor zij toch kon meeleven met de 
gemeente. De bloemen die zij van tijd 
tot tijd kreeg waren een teken van ver-
bondenheid en van blijvende dankbaar-
heid voor wat zij voor de Bankraskerk 
heeft betekend. Gerrie was gezegend 
met de Achterhoekse nuchterheid, die 
haar geholpen heeft bij haar kwetsbare 
gezondheid. In de Kruiskerk namen wij 
afscheid van haar met herinneringen 
van kinderen en kleinkinderen en met 
woorden uit Johannes 10: ‘Ik ben de 
goede herder’. Daarna is zij begra-
ven op begraafplaats Karssenhof in 
Ouderkerk aan de Amstel.

Renger Prent

Gemeentefeest op vrijdag 23 juni
Op vrijdag 23 juni sluiten we ons 
mooie en rijk gevulde kerkelijke 
seizoen af met het jaarlijkse 
gemeentefeest. Vanaf 17.00 uur 
bent u van harte welkom voor een 
hapje en een drankje. Ook voor 
de kinderen is er een programma. 
Rond 17.45 uur gaan we samen 
genieten van een gezellige maaltijd. 
Vanaf 19.15 uur beginnen we met 
het onderdeel ‘zeepkist’: hebt u iets 
moois of bijzonders meegemaakt in 
het afgelopen seizoen in de kerk, en 
wilt u er iets over vertellen? Dan is 
dit de plek! 
Vanaf 20.00 uur speelt Trio Wilde 
Eend voor ons ‘De Golem’, een 
voorstelling waarin zij op een 
bijzondere manier zwijgende 
fi lm, live muziek en verteltheater 
combineren. Oude bioscooptijden 
herleven, op een nieuwe en frisse 
manier! De eeuwenoude legende 
van de golem gaat over een reus 
van klei die door een rabbi tot leven 
werd gewekt en de joden in het 
getto van Praag moest beschermen 
tegen hun vijand. Gottfrid van Eck 
vertelt het indrukwekkende verhaal, 
de prachtige klezmermuziek wordt 
verzorgd door ‘Wilde Eend’. 
Rond 21.30 uur hopen we het feest 
af te sluiten. Een avond om niet te 
missen! Als u er ook bij wilt zijn, 
meldt u zich dan voor 20 juni aan 
bij koster Marian van Leeuwen (ook 
eventuele dieetwensen graag aan 
haar doorgeven): koster@kruiskerk-
amstelveen.nl; 06-42925149.

Mirjam Buitenwerf, Ria Keijzer, 
Sieb Lanser en Marian van Leeuwen
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Pelgrimskerk
Bij de diensten
Zondag 4 juni, Pinksteren, vieren 
we de komst van de Geest over de 
volgelingen van Jezus en staan we 
stil bij de betekenis van die komst. 
De cantorij werkt mee aan de 
dienst en zingt onder andere twee 
pinksteranthems, van de Engelse 
componisten Thomas Attwood en 
Andrew Carter. 
Zondag 25 juni vieren we het heilig 
avondmaal, zittend in een dubbele 
kring. Ds. Masmeijer zal de dienst 
leiden.

De maaltijd van de Heer
De wijze waarop wij gewend zijn het 
heilig avondmaal te vieren op de Witte 
Donderdag, namelijk zittend in een grote 
kring, wordt door velen, onder meer 
vanwege het intieme karakter van deze 
wijze van viering, als prettiger ervaren 
dan onze reguliere wijze, staande in 
een kring. De kerkenraad kreeg bij zijn 
evaluatie – van de diensten in de Goede 
Week – de vraag of we vaker zittend 
kunnen vieren. Bijkomend voordeel van 
het zittend vieren is dat mensen die 
moeite hebben langere tijd te staan, zich 
beter kunnen concentreren op datgene 
waar het in de maaltijd om gaat: de 
gemeenschap met de gestorven 
en verrezen Heer en met elkaar. De 
kerkenraad heeft besloten vanaf juni de 
zittende vorm voorlopig toe te passen 
en hoopt daarmee de gemeente 
tegemoet te komen.
Sommigen die gewend waren het 
avondmaal te vieren maar niet meer 
naar de kerk kunnen komen, missen de 
viering van de maaltijd van de Heer. Voor 
hen is er de mogelijkheid tot een korte 
viering aan huis, in tegenwoordigheid 
van de predikant en een ouderling. Zou 
u het op prijs stellen thuis of op uw 
kamer in een tehuis het avondmaal te 
vieren? Neemt u dan contact op met ds. 
De Vries of met mevrouw Kruijswijk.

Voortgaand herstel
Zoals u niet ontgaan zal zijn, ga ik weer 
voor in de diensten. Ik ben daar zeer 
dankbaar voor. Sommigen hebben mij 
gefeliciteerd omdat ik weer helemaal 
terug zou zijn, maar dat laatste moet ik 
tegenspreken. Ik ben nu voor tachtig 
procent arbeidsgeschikt verklaard, 
met de expliciete mededeling van de 
bedrijfsarts dat ik nog niet volledig 
hersteld ben en dat volledig herstel 
waarschijnlijk in de loop van de zomer 
zal plaatsvinden. Ik ben blij om weer 
in uw midden te kunnen zijn, maar 
heb wel mijn begrenzingen. Soms zal 
ik daarom nog eerder weg moeten 
gaan of bepaalde zaken aan anderen 
moeten overlaten. Ik dank u voor uw 
begrip.

Zomerkring
Dinsdag 13 juni gaat onder mijn leiding 
een nieuwe zomerkring van start, 
met als titel ‘Het goede leven volgens 
Jezus Sirach, verkenningen in een 
deuterocanoniek Bijbelboek’.
Jezus Sirach behoort, evenals de 
canonieke Bijbelboeken Spreuken, 
Prediker en Job, tot de zogenaamde 
joodse wijsheidsliteratuur, waarin 
beschreven wordt hoe een mens 
wijs (= Godewelgevallig) kan leven en 
waarin wordt nagedacht over de vaak 

website www.pelgrimskerk.nu
predikant Dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl (vrijdag vrij) 
voorzitter kerkenraad Henk Stok, 
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, tel. 6424567, 
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas NL58 INGB 0000 660904 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present 
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@upcmail.nl
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ondoorgrondelijke weg die hij of zij 
moet gaan.
In vijf bijeenkomsten behandelen we 
de belangrijkste thema’s van Jezus 
Sirach, aan de hand van vertalingen die 
ter plekke worden aangeleverd.
Data: 13 en 27 juni, 11 juli, 15 en 
29 augustus, steeds van 14.00 
uur tot ongeveer 15.30 uur. Plaats: 
Pelgrimskerk. Ook mensen van 
buiten de Pelgrimskerk zijn van harte 
welkom!

Ds. De Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
De wijkkasstukken ter afsluiting 
van het boekjaar 2016 zijn de revue 
gepasseerd. Na positieve rapportage 
van de commissie voor de kascontrole 
is mw. Bruinsma-Themmen decharge 
verleend over 2016, met het uitspreken 
van hartelijke dank voor het vele en 
nauwkeurige werk.

De Adviesgroep Toekomst Pelgrims-
kerk stelde het volgende voor:
1. Concentreren op de oudere 
bewoners.
2. De cantatediensten tot speerpunt 
maken. Deze vormen een goed 
‘visitekaartje’ naar buiten. Vroegtijdig 
het jaaroverzicht van deze diensten in 
de gemeente verspreiden en affi ches 
van de diensten voorafgaande aan de 
betreffende zondagen op veel plekken 
in de wijk ophangen.
3. Tweemaal per jaar een maatschappij 
betrokken onderwerp aan de orde 
stellen in een bijeenkomst die ook 
voor jongere leden en buurtbewoners 
(30-60 jaar) aantrekkelijk is. Locatie kan 
buiten de kerk worden gezocht.

In de discussie wordt opgemerkt dat 
de middengroep in de kerk ontbreekt. 
Cantatedienst buiten de zondagse 
kerkdienst trekt meer mensen (zie 
Kruiskerk). Hoe benaderen we de 
ouderen. Publicatie is belangrijk: Affi ches 
ophangen, Huis aan Huis bladen, Het 
‘oranje’ overzicht dat we nu hebben 
aantrekkelijker maken. De adviesgroep 
zal het verder uitwerken. Zij wil een 
beroep doen op de Commissie Durf.
Vanuit de centrale gemeente is met 
klem aandacht gevraagd voor het 
verbod om met brandende kaarsen 
te lopen. U zult er nog wel meer over 
horen. Wij gaan voorlopig door met het 
aansteken van de twee kaarsen op de 
liturgietafel.
Belangrijk was een discussie over 
het avondmaal, naar aanleiding van 
een uitvoerig schrijven van dr. René 
de Reuver, de huidige scriba van de 
synode.
Na een korte inleiding door ds. De 
Vries komen de volgende vier vragen 
aan de orde. 
• Wanneer vierde u voor het eerst het 

avondmaal? Wat deed het met u? 
Hoe ervaart u de viering nu? 

• Zou u het missen als u het 
avondmaal niet meer zou vieren? Zo 
nee, waarom niet? Zo ja, wat zou u 
dan missen? 

• Geeft het gebruik van andere 
zintuigen dan alleen het gehoor 
voor u een diepere dimensie aan de 
avondmaalsviering. 

• Wat vindt u van de stelling van 
bisschop De Korte, dat protestanten 
zichzelf te kort doen doordat ze 
slechts een aantal keren per jaar het 
avondmaal vieren. 

Hierover volgde een levendige 
discussie.

Enkele punten zullen verder in het 
moderamen besproken worden; 
Mensen die niet meer naar de kerk 
gaan, missen het avondmaal, wat 
kunnen we voor deze leden doen? En 
over de vorm van vieren. De kring lijkt 
de voorkeur te hebben, zodanig dat 
iedereen in de kring is opgenomen. Er 
is een voorstel om in juni de viering 
zittend te beleven. 

Adri Lodder

Pastorpraat 
Raken we bevlogen als we terugdenken 
aan Pasen en nu uitzien naar het feest 
van de Geest? 
Dankbaar zijn we te bemerken dat ds. 
De Vries een bevlogen start maakte 
met Pasen en voorzichtig opging naar 
het Pinksterfeest!
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Weet u nog in 1999 toen we Samen 
op Weg gingen in Buitenveldert? 
Uit Leipzig kwamen ze bevlogen een 
appelboom planten en wat bloeit die 
prachtig, jaar na jaar!
Dat brengt ons dit jaar bij Luther 
die zo bevlogen was dat hij van 
alles op de kerkdeur van Wittenberg 
aanplakte. Later moest hij vluchten, 
werd ontvoerd en kwam op kasteel 
de Wartburg terecht en begon 
bevlogen de Bijbel in het Duits te 
vertalen.
Luther en zijn vrouw Katharina von 
Bora nodigden wekelijks velen bij 
zich aan tafel voor een eenvoudige 
maaltijd. Ook was er altijd een 
gesprek: ‘Tischreden’, onderwerpen 
die er toe deden.

In dit Lutherjaar 1517-2017 willen wij 
in het zomerprogramma ook bevlogen 
met elkaar aan tafel gaan! Leest u 
goed het zomerprogramma door 
en wat van u verwacht wordt. Doe 
mee, denk mee! Gele fl yer in kerk, 
bibliotheek en Huis van de Wijk.
We hopen op een fi jne zomer met 
veel ontmoetingen en verbindingen.

De cantorij is/was door ziekte wat 
uitgedund maar... gaf niet op! Bravo!
Nog steeds zijn er zieken onder ons 
en soms ook met een minder goed 
uitzicht. Neem contact op. Laat van u 
horen als u dat wilt. Doen!
Enkelen verhuisden naar een betere 
zorgplek. Wij hopen/bidden dat u al 
wat went.

Wij wensen elkaar een goede zomer 
toe met veel liefde om u heen en 
probeert u iets mee te maken van ons 
programma. Zondag of door de week, 
we sluiten niet in de zomer!
Gezegende Pinksterdagen 
toegewenst.

Wil Kruijswijk

Stap verder
Bevlogenheid heb je broodnodig als 
je werk wilt doen zoals in Stap Verder. 
Stap Verder is een diaconaal centrum, 
gevestigd in de fl at Hoogoord in 
Zuidoost. Daar komen jaarlijks zo’n 
vierhonderd mensen binnenlopen 
voor Nederlandse les, sociale, 
medische en advocatenspreekuren.
Het betreft niet alleen vluchtelingen 

Juni
Wo/ 07-06 Daklozendag 
Vanaf 14.00 uur in de tuin van 
Corvershof, Nieuwe Herengracht 18.

Do/ 08-06: Het Woord spreekt
De Goede Herder om 20.00 uur.
 
Di/ 13 en 27-06 Het goede leven 
volgens Jezus Sirach
Bijbelkring van ds. De Vries, van 14.00 
tot 15.30 uur in de Pelgrimskerk.

Do/ 15-06 Start zomerprogramma 
naar de Zaanse Schans
Vertrek om 10.00 uur vanaf infobalie 
Station Zuid.
 
Ma/ 27-06 Film: Gran Torino 
Met Clint Eastwood als knorrige 
oorlogsveteraan, aanvang 14.00 uur in 
De Goede Herder.
 
Wo/ 29-06 Bezoek Botanische 
Tuin VU
In Buitenveldert om 10.00 uur. 
Te bereiken met de gratis 
Gelderlandpleinbus.

Zomerprogramma

Kannen en Kruiken: elke vrijdag 
van 16.30 tot 18.00 uur: een praatje 
onder het genot van een drankje.
Kostje geKocht: iedere eerste 
vrijdag van de maand gezamenlijke 
maaltijd om 18.00 uur. 
Kosten € 7,00. Opgave uiterlijk 
woensdag ervoor.
Morgengebed: in De Goede 
Herder, elke woensdag 9.00 uur.

Kijk verder op www.pelgrimskerk.nu 
en in het zomerprogramma.
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en staatlozen maar ook buurtgenoten. 
Zelfs in Nederland zijn er mensen die 
niet de basisbenodigdheden hebben 
voor een menswaardig leven. Wat 
kan Stap Verder voor deze mensen 
betekenen? Er zijn ritten naar de 
kledingbank, doorverwijzing naar 
de voedselbank; fi etslessen en 
computerlessen zijn mogelijk. 

Er is maandelijks een gratis 
advocatenspreekuur, je kunt gebruik 
maken van internet of een gebed 
schrijven in een gebedenboek. In de 
kast bij de douche liggen kleren en 
tweedehands spullen die je zo nodig 
mee kunt nemen. Op woensdag 
wordt er samen met bezoekers, 
vrijwilligers en staf gegeten. Voor 
vrouwen is er een handwerkclub 
en naailes; voor jongeren sport. 
Het budget laat niet toe onderdak 
te bieden of huur te betalen. 
Wel worden spullen aan mensen 
uitgedeeld die echt nodig zijn, zodat 
zij meer geld overhouden voor huur 
en andere vaste lasten.

De wijkdiaconie vraagt u om met 
bevlogenheid een steentje bij te 
dragen aan het werk van Stap Verder. 
In de zomermaanden brengen wij 
geen fruit naar het Stoelenproject. 
Laten we in die periode toiletartikelen 
(zeep, shampoo, tandpasta, 
tandenborstels, wasmiddelen, e.d.) 
op zondag ‘offeren’ in de klaarstaande 
krat bij de ingang van de kerk. Bij 
inkopen kunt u denken: 1 + 1 voor 
Stap Verder! 

Erika Feenstra en Mieke Hellema 

Paaskaars
Het overrompelde mij totaal die Paasmorgen in de Pelgrimskerk. Zomaar 
met de oude kaars naar huis gaan! Het voelde echt als een geschenk van 
de gemeente! Dank!
Reeds dertig jaar heb ik een oude kerkkandelaar, van een dierbare 
gekregen, en dat paste allemaal precies zoals u kunt zien. Samen met de 
Statenbijbel uit 1777, huwelijksgeschenk van mijn grootvader, een prachtig 
geheel! 
Verbazing ook bij mijn gasten. Die middag ontspon zich een gesprek. Mijn 
pleegkleinzoon (14 jaar) dacht oprecht dat de P stond voor Pelgrimskerk 
en... het bleek dat ik het ook niet goed had. Ik dacht P van Pax, vrede. 
Daar staat echter de duif voor.

De theologen onder ons daag ik uit eens een helder stukje in Present 
te zetten over de paaskaars. Want zowel onder mijn kerkelijke als niet 
kerkelijke vrienden was de kennis hierover zeer onvoldoende.

Maar... we waren met zeven personen aan tafel en dankzij de 
Pelgrimskerkgemeente een brandende paaskaars!

Wil Kruijswijk
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Een jaar ds. Doolaard
Begin 2016 bleek al snel dat ds. De 
Vries voor langere tijd zijn werkzaam-
heden niet kon vervullen. De wijkker-
kenraad vroeg daarom bij de Algemene 
Kerkenraad en het College van 
Kerkrentmeesters toestemming voor 
vervanging.
Die toestemming kwam er snel. 
Bovenaan ons lijstje stond ds. Jaap 
Doolaard en tot onze vreugde stemde hij 
er na enig beraad mee in om voor vier 
dagdelen of twee dagen per week in de 
Pelgrimskerk aan de slag te gaan. Op 1 
mei 2016 begon hij bij ons te werken.

Gelukkig kende hij Buitenveldert al 
goed. Zo was hij na het afscheid van ds. 
Kroese enige tijd onze consulent. Wij 
kenden hem dus ook al. We wisten dat 
hij heel energiek was en graag pastoraal 

bezoek deed. Die bezoeken heeft hij 
veel gebracht tot blijdschap van de 
bezochten. 
Zo mogelijk was hij ook aanwezig bij 
vergaderingen van het moderamen 
en de kerkenraad en bij de commissie 
Toekomst Pelgrimskerk. Hij had altijd 
een duidelijke inbreng. Hij zei nooit nee, 
als er een beroep op hem gedaan werd. 
Naast de werkzaamheden voor onze 
wijkgemeente is hij ook nog op andere 
kerkelijke terreinen zeer actief. 
Helaas moest hij al zijn activiteiten 
plotseling stoppen toen ook hij gezond-
heidsproblemen kreeg. In het voorjaar 
kon hij die langzaamaan weer opvatten. 
Hij wilde zelf weer graag aan het werk. 
Want stilzitten valt hem moeilijk.
Nu ds. De Vries weer voor 80% mag 
werken, is de tijd gekomen voor ds. 
Doolaard om terug te treden. We zijn 

hem zeer dankbaar voor het werk dat 
hij met grote trouw en toewijding onder 
ons verrichtte. Begin april vierde hij op 
bescheiden wijze dat hij veertig jaar in 
het ambt was.
Op zondag 30 april, de laatste dag 
van zijn werk onder ons, ging hij in de 
dienst voor samen met ds. De Vries. 
We boden hem bloemen aan voor zijn 
veertigjarig jubileum en een cadeaubon 
voor zijn jaar pastoraat onder ons. 

We zullen hem nog wel eens zien in 
de Pelgrimskerk bij zijn zoon Sicco, 
onze koster of als voorganger op de 
zondagmorgen. 
We danken hem heel hartelijk voor 
zijn grote inzet en betrokkenheid en 
wensen hem nog veel goede, gezonde 
jaren.

Henk Stok

Bijstand in het pastoraat
Op 30 april ben ik gestopt als ‘bijstand 
in het pastoraat’ in de Pelgrimskerk. 
Ongeveer een jaar deed ik dat vanwege 
de ziekte van ds. Harmen de Vries. 
Gelukkig gaat het goed met hem en ziet 
het er naar uit dat hij binnenkort zijn taak 
weer volledig kan vervullen. 
Het was plezierig om in uw gemeente 
te werken; de samenwerking met de 
kerkenraad, met de vele vrijwilligers, 
met de koster – het was een genoegen. 
In dit jaar onderging het kerkgebouw 
een gedaanteverwisseling doordat de 
kinderopvang in omvang behoorlijk 

toenam; natuurlijk bevorderde dat de ex-
ploitatie van het kerkgebouw, maar het 
onttrok ruimte aan het gemeentewerk. 
Overigens wordt dat steeds buitenge-
woon fl exibel en creatief opgelost door 
de koster. Al is hij mijn zoon, ik heb vaak 
met bewondering toegekeken hoe hij 
dat steeds weer voor elkaar bracht. Op 
deze wijze komen door de week oud en 
jong in het kerkgebouw samen, terwijl 
op zondagen kinderen en jongeren 
ontbreken in de diensten. Maar het is 
goed dat deze gemeente van ‘ouderen’ 
er is en in liturgie en activiteiten niet 
onderdoet voor andere gemeenten met 

Ouderen, een geschenkOuderen, een geschenk
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een wellicht meer evenwichtige leef-
tijdsopbouw. Een pluspunt is de muziek. 
De muzikale diensten zijn veel aandacht 
waard en daarvoor komt de cantor-
organist Bert ’t Hart niet alleen de lof, 
maar ook veel ruimte toe. De gemeente 
is gelukkig te prijzen met hem en zijn 
muzikale creativiteit waarvan ook gepro-
fi teerd wordt in bijvoorbeeld de muzikale 
diensten in de Kruiskerk.

Ouderen
Werken in de kerk, met name ook in de 
Pelgrimskerk, is veel in gesprek zijn met 
ouderen.
Dat heb ik gedaan. Daarover nadenkend 
stuitte ik op een essay van de bekende 
Rowan Williams – theoloog, dichter, 
ex-bisschop van de Anglicaanse kerk – 
die een essay schreef over ouderdom. 
Titel: De gaven voorbehouden aan de 

ouderdom. Hoe wij ouderen zien.
(Het is hoofdstuk 20 in zijn boek uit 
2013, Geloof in de publieke ruimte, 
uitgegeven bij Skandalon).
De vraag hoe wij de ouderdom zien 
is naar zijn mening een kwestie van 
spiritualiteit. En juist dat was de ervaring 
die ik in al die gesprekken opdeed. Hij 
beschrijft dat mooi.
‘Als je een mensenleven beschouwt als 
een verhaal dat moet worden doordacht, 
opnieuw verteld en geordend, een 
verhaal dat openstaat voor het oordeel 
en de genade van God, dan spreekt het 
voor zich dat je hoopt dat de tijd dit werk 
zal doen: het vormen van de ziel. Dan is 
het vanzelfsprekend om je af te vragen 
hoe het leven van oudere mensen kan 
worden ontdaan van angst en zorgen, 
en hoe het creatieve werk van de refl ec-
tie. Zo bezien is het niet overdreven om 

te stellen dat ouder worden de grootste 
creatieve uitdaging van je leven is. Als 
we bovendien allemaal de gelegenheid 
krijgen om zo over het leven na te den-
ken, dan is het van belang dat ouderen 
een kans krijgen om die taak met de 
rest van ons te delen. Het idee dat ou-
derdom automatisch betekent dat men 
vereenzaamt, komt daarmee ter discus-
sie te staan.’ Oudere is een eretitel, in 
de kerk zeker, waar het woord ‘priester’ 
komt van het Griekse woord voor ‘ou-
derling’. De oudere is een persoon die 
zijn/haar bestaan niet hoeft te rechtvaar-
digen en aan hen die in het volle leven 
staan een bijzonder perspectief bieden 
op het leven. Dat dat er is ‘zou moeten 
worden gezien als een geschenk’.

Afsluiting
Rowan Williams schrijft er boeiend over. 
En hij verwoordt wat ik in uw midden 
beleefde, ook al behoor ik zelf als jonge 
oudere (71) ook tot de ‘doelgroep’ waar-
over hij schreef. Dat merkte ik toen ik 
zelf ook werd geplaagd door opspelende 
hartklachten die me ook hebben belem-
merd in het werk. Inmiddels zijn die 
klachten verminderd al wacht me waar-
schijnlijk nog een behandeling. Ik ben 
dankbaar voor de samenwerking, voor 
het vertrouwen dat ik kreeg, voor de 
mooie gesprekken en boeiende levens- 
en geloofsverhalen, voor de belevenis 
van de avondmaalsviering in die kleine 
kring in Beth Shalom met gemeente-
leden van wie de geest dwaalde, de 
woorden verdwenen waren, maar die de 
tekens van Gods heil zo goed verston-
den door het delen van brood en wijn.
Het goede voor u allen!

Ds. Jaap Doolaard
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Contactgegevens

Bezoekadres: Handweg 119, 

Amstelveen, Tel. 06-37227676

www.pjramstelveen.nl

info@pjramstelveen.nl

Nienke van der Heiden

Agenda
10 juni Grootste Bijbelverhaal van Amstelveen (Kruiskerk)

9 juli Kliederkerk 

14-16 juli Tienerweekend

Het tienerweekend komt 
steeds dichterbij en dus zijn de 
voorbereidingen gestart. Jullie hebben 
al wat ideeën ingebracht, maar mocht 
je nog iets bedenken: laat het de 
tienerdienstleiding of Nienke weten! 
We hebben een toffe locatie gevonden, 
dus dat zit in ieder geval goed � 
Zin om mee te gaan? Stuur een mail 
of appje naar jeugdwerker Nienke 
(nienke@pga-b.nl / 06-37227676) 

Het is alweer even geleden, maar op Witte Donderdag 13 april 
zijn wij bij elkaar gekomen voor The Passion. Dit jaar hebben wij 
eerst met elkaar gegeten en iedereen had echt zijn best gedaan 
om iets lekkers te maken. Na het eten hebben we een korte 
ronde van het The Passion spel gedaan met vragen als ‘Judas 
lijkt geld te kiezen boven vriendschap. Heb jij wel eens voor 
zo’n afweging gestaan? Hoe ging je daarmee om?’ en ‘Jezus 
en zijn vrienden eten regelmatig samen. Wat is voor jouw de 
waarde van samen met vrienden eten?’. Hierna hebben we 
samen The Passion gekeken en na afl oop met elkaar gedeeld 
wat we er mooi aan vonden. Het was een goede avond!

Tienerweekend 
(12-16 jaar)

Ook dit jaar gaan we vanuit Amstelveen 
met een groep jongeren naar Taizé 
(kloostergemeenschap in Frankrijk). Een 
week Taizé betekent een ontmoeting 
met duizenden jongeren van over de 
hele wereld en een week meeleven 
met de ongeveer honderd broeders van 
Taizé. Een bijzondere week en voor veel 
jongeren een onvergetelijke ervaring! 
Check voor meer informatie en om je 
op te geven de site: 
www.pjramstelveen.nl 

TAIZÉ
The Passion 
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Op 19 maart was er een bijzondere versie van 
Kliederkerk. We hebben namelijk een mini-
theaterweekend gedaan. Net als tijdens het ‘echte’ 
theaterweekend stond het verhaal van Jozef 
centraal. De kinderen, hun ouders en opa’s en 
oma’s konden tijdens het kliederuur aan de slag 
met het maken van decor en kleding en konden 
daarnaast toneeloefeningen doen en helpen met 
de voorbereidingen voor de muziek. Dat alles om 
met elkaar het verhaal van Jozef te ontdekken en 
te kunnen naspelen tijdens de viering. Het was een 
gezellige en leerzame middag, waarbij hard gewerkt 
is aan de put waar zijn broers Jozef in gooiden, aan de 
mantel die hij van zijn vader kreeg, aan de troon van 
de farao, aan de manier waarop we tijdens de viering 
het verhaal konden vertellen én aan de muziek die 
uiteindelijk als een soort hoorspel de achtergrond van 
de viering vormde. Het was een mooie Kliederkerk!

Foto's Kliederkerk: Linde Dorenbos Photography

KLIEDERKERK

JOZEF 
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agenda www.pga-b.nl!

PaaskerkJeugd Kruiskerk Pelgrimskerk

De activiteiten hebben de kleur van de kerk waar ze plaatsvinden, 
behalve jeugdactiviteiten, daarvan wisselt de locatie. 
Activiteiten op een andere locatie zijn oranje.

Dagcentrum 
Westwijk

 Di/ 30-05  Vesperviering op weg 
 naar Pinksteren
Aanvang 19.30 uur in de Augustinuskerk, 
Amstelveenseweg 965.

 Wo/ 31-05  Sing-Inn
Tijd: 13.30 uur. 

 Wo/ 31-05  Vesperviering op weg 
 naar Pinksteren
Aanvang 19.30 uur in Gebouw Apostolisch 
Genootschap, Graaf Aelbrechtlaan 140. 

 Do/ 01-06  Vesperviering op weg 
 naar Pinksteren 
Aanvang 19.30 uur in de Paaskerk, 
Augustinuspark.

 Vr/ 02-06  Vesperviering op weg 
 naar Pinksteren
Aanvang 19.30 uur in de Goede Herder, 
Van Boshuizenstraat 422.

 Zo/ 04-06  Pinkstercantate 
 Breng mij dichterbij
Vanaf 10.00 uur klinkt de vierde cantate van 
het project Bach inside. Onder leiding van Nico 
Hovius zullen drie koren – Anthem, Alegría 
en de cantorij – deze nieuwe cantate zingen. 
Tekstschrijvers uit de gemeente lieten zich inspi-
reren door Handelingen 1 en 2. Komt dat zien en 
horen! Zie ook pagina 9.

 Di/ 06-06  Zomerfeest
Het slot van het herbergseizoen. Twee delen 
cabaret van Lia Verheul, koffi e en lunch. 
Zie pagina 25 voor het programma en 
aanmelden.

 Wo/ 07-06  Daklozendag 
Vanaf 14.00 uur in de tuin van Corvershof, Nieuwe 
Herengracht 18. Opgave: Janny Schuijt: janny.
schuijt@upcmail.nl, 6441065.

 Do/ 08-06  Het Woord spreekt
In De Goede Herder om 20.00 uur.

 Za/ 10-06  Grootste Bijbelverhaal 
 van Amstelveen
We maken er bij deze derde editie een echt feest-
maal van. Hiervoor maken we samen een groot 
tafelkleed, met Bijbelse verhalen. Als het tafelkleed 
klaar is, genieten we samen van een feestmaal! 
Leuk als je iets kleins te eten meeneemt, bijvoor-
beeld wat fruit, broodjes, drinken of chips. Tijd: 
15.00 - 17.00 uur in de Kruiskerk. Opgave: uiterlijk 
8 juni bij ds. Mirjam Buitenwerf: buitenwerf@
kruiskerk-amstelveen.nl, 06-20339808. 

 Zo/ 11-06  Choral evensong 
 en cd presentatie
Uitgevoerd door het Vocaal Theologen Ensemble. 
Hanna Rijken heeft de muzikale leiding en 
Sebastiaan ’t Hart speelt op het orgel. Welkom 
vanaf 16.30 uur, aanvang 17.00 uur. Zie ook pagina 2.

 Di/ 13-06 en 27-06  Zomerkring
‘Het goede leven volgens Jezus Sirach, verken-
ningen in een deuterocanoniek Bijbelboek’. 
Jezus Sirach behoort, evenals de canonieke 
Bijbelboeken Spreuken, Prediker en Job, tot 
de zogenaamde joodse wijsheidsliteratuur, 
waarin beschreven wordt hoe een mens wijs 
(= Godewelgevallig) kan leven en waarin wordt 
nagedacht over de vaak ondoorgrondelijke weg 
die hij of zij moet gaan. We behandelen in vijf bij-
eenkomsten de belangrijkste thema's van Jezus 

Sirach. Leiding: ds. De Vries.
Data: 13 en 27 juni, 11 juli, 15 en 29 augustus, 
14.00 - 15.30 uur. Ook mensen van buiten de 
Pelgrimskerk zijn van harte welkom! 

 Do/ 15-06  Start zomerprogramma 
We vieren de start van het zomerprogramma 
met een bezoek aan de Zaanse Schans. Vertrek 
10.00 uur vanaf infobalie Station Zuid. Opgave: Wil 
Kruijswijk; wilkru@xs4all.nl, 6427703.

 Zo/ 18-06  Koffi econcert
Strijkkwartet in a-mineur nr. 15 opus 132 van 
Ludwig van Beethoven uitgevoerd door het Dudok-
kwartet. Koffi e en thee vanaf 11.30 uur, aanvang 
12.00 uur.

 Vr/ 23-06  Gemeentefeest 
Afsluiting van ons mooie en rijk gevulde kerkelijke 
seizoen. Vanaf 17.00 uur tot 21.30 uur. Zie pagina 
27 voor het volledige programma. Opgave: Marian 
van Leeuwen (ook eventuele dieetwensen aan 
haar doorgeven): koster@kruiskerk-amstelveen.nl; 
06-42925149.

 Za/ 24-06  Gemeentebijeenkomst
Evaluatie van Investeren in visie en vooruitblik op 
hoe nu verder. Tijd: 10.00 tot 16.00 uur. 
Iedereen is welkom.

 Ma/ 27-06  Film: Gran Torino 
Met Clint Eastwood als knorrige oorlogsveteraan. 
Tijd: 14.00 uur in De Goede Herder.
 
 Wo/ 29-06  Bezoek Botanische Tuin VU
In Buitenveldert om 10.00 uur. Te bereiken met de 
gratis Gelderlandpleinbus. Opgave: Janny Schuijt: 
janny.schuijt@upcmail.nl, 6441065.


